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Sammanfattning 

Syftet var att undersöka äldre personers uppfattningar om självbestämmande och inflytande relaterat 

till rambeslut i hemtjänsten. Att respektera individens rätt till självbestämmande och inflytande är 

grundläggande värden och förhållningssätt i svensk äldreomsorg. Rambeslut i hemtjänsten är ett 

salutogent arbetssätt som syftar till att i högre utsträckning stärka individens möjlighet till 

självbestämmande och att utöva inflytande över insatsernas utformning avseende hur och när de ska 

utföras. Uppsatsen tar sin utgångspunkt i den salutogena teorin. 

 

Studien genomfördes med kvalitativ metod. Åtta äldre personer deltog i semistrukturerade intervjuer. 

Intervjuerna bandades och transkriberades ordagrant och analyserades med kvalitativ innehållsanalys. 

Deltagarna ingick i ett pilotprojekt där rambeslut skulle utvecklas för att därefter införas för alla 

hemtjänstkunder i den aktuella kommunen. 

 

Analysen resulterade i tre kategorier som beskriver äldres uppfattningar om självbestämmande och 

inflytande relaterat till rambeslut i hemtjänsten. Kategorierna inkluderade 1) de äldres vaga 

uppfattningar om innebörden av begreppen, 2) vad de äldre tycker är viktigt att ha inflytande över och 

3) att de äldre uppfattar sig ha inflytande i stunden men inte i planeringen. De äldre uttryckte bland 

annat att det är viktigt att ha inflytande över när man ska få sin hemtjänst, hur städningen utförs och 

att det finns flexibilitet utifrån dagsform. En slutsats som kan dras utifrån detta är att det som de äldre 

tycker är viktigt att ha självbestämmande och inflytande över stämmer väl överens med intentionerna 

för införandet av rambeslut. En annan slutsats är att de äldre uppfattar att de har självbestämmande 

och inflytande i stunden, i den faktiska vardagen, men inte i själva planeringen av insatserna. En tredje 

slutsats är att samtliga tre salutogena faktorer, begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet, är 

essentiella för att rambeslutets intentioner om ökat självbestämmande och inflytande ska uppnås. 

 

Nyckelord: Självbestämmande, Inflytande, Hemtjänst, Äldre, Rambeslut 

  



 
 

Autonomy and influence in everyday life 

Older people´s perceptions of autonomy and influence related to Framework Decision  

in Home Help Services 

 

Summary 

 

The objective was to examine older people’s perceptions of autonomy and influence related to 

Framework Decision in Home Help Services. Respect of individual's rights of autonomy and influence 

are fundamental values and attitudes in Swedish elderly care. Framework Decision in the Home Help 

Services has the main goal of strengthening the individual’s right to decide for himself and have 

influence over how the Home Help Service should be carried out and when it should be performed. 

 

The study was conducted using qualitative method. Eight older persons participated in semi-

structured interviews. The interviews were taped and transcribed verbatim, and the data was analyzed 

using qualitative content analysis. The participants were part of a pilot study aimed at developing 

Framework Decisions in Home Help Services that subsequently would be implemented for all home 

care clients in the municipality. 

 

The analysis resulted in three categories that describe the older persons’ perceptions of autonomy and 

influence related to the Framework Decision in Home Help Services. The categories included 1) the 

older persons have vague notions about the meaning of the terms, 2) what the older persons think is 

important to have influence over, and 3) that the older persons perceive themselves to have influence 

in the moment but not in the planning. The participants expressed, among other things, that it is 

important to have control over when to get help service, how the cleaning is carried out and that there 

is flexibility on daily basis. One conclusion that can be drawn from this is that the things the older 

persons think is important to have self-determination and influence over is in line with the intentions 

of the introduction of the Framework Decision. Another conclusion is that the older persons feel that 

they have autonomy and influence in the moment, in the actual everyday life, but not in the planning 

of activities. A third conclusion is that all three salutogenic factors, comprehensibility, manageability 

and meaningfulness, are essential in order to achieve the Framework Decision’s intentions of greater 

autonomy and influence. 

 

Keywords: Autonomy, Influence, Older persons, Home Help Services, Framework Decision 
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Inledning 

Enligt livsloppsperspektivet ses åldrandet som något som pågår under hela livet (Öberg, 2013). I tidiga 

år tränar vi oss i att ta beslut och bestämma själva. Under hela vuxenlivet är vi ansvariga för vårt liv 

och förväntas använda vårt självbestämmande och inflytande. Denna rättighet och skyldighet gäller 

hela livet och därför har naturligtvis också den äldre personen som uppbär stöd från socialtjänsten 

exempelvis i form av hemtjänst rätt till självbestämmande och inflytande genom hela processen från 

ansökan om bistånd till det dagliga utförandet av insatserna (SFS 2001:453). Begreppen är starkt 

förankrade i socialtjänstlagen och medför ett grundläggande förhållningssätt hos personalen och har 

på senare år också förtydligats och förstärkts genom tillägg i socialtjänstlagen (Socialstyrelsen, 2012a).  

 

Rambeslut i hemtjänsten är ett salutogent arbetssätt som syftar till att stärka den enskildes 

självbestämmande och inflytande. Då den aktuella kommunen där studien är genomförd står i begrepp 

att införa rambeslut har därför föreliggande uppsats avsikten att beskriva äldre personers 

uppfattningar om självbestämmande och inflytande relaterat till rambeslut i hemtjänsten. 

 

Författarens intresse för området kommer från att ha arbetat med äldre personer de senaste 25 åren. 

Inledningsvis som vårdbiträde på sjukhem i början på 90-talet följt av ca 20 år som sjukgymnast både 

i slutenvård och kommunal äldreomsorg och nu de senaste åren bland annat i värdegrundsarbete och 

verksamhetsutveckling i kommunal äldreomsorg.  

 

Bakgrund 

Begreppsdefinition 

Självbestämmande  

I Svenska Akademiens Ordbok ges följande definitioner av begreppet självbestämmande: själv 

bestämma eller fatta beslut (om ngt; i sina egna angelägenheter); äv. refl. -ge uttryck åt sin egen fria 

vilja. Självbestämmanderätten definieras som: rätt att bestämma över sig själv eller råda i egna 

angelägenheter. Synonymer till ordet är: suveränitet, autonomi (SAOB, 2015). 

 

Autonomi och självbestämmande används ofta i litteraturen som synonymer. Ordet autonomi 

härstammar från de två grekiska orden autous och nomos vilka betyder själv och lag, så ordagrant 

betyder det självlagstiftning. Men ordet autonomi har i många fall fått innebörden självbestämmande 

(Sandman & Kjellström, 2013). Autonomi definieras på följande sätt: En person är […] autonom i den 

mån hon gör vad hon väljer att göra (därför att hon väljer det) och väljer att göra som hon gör för att 

hon vill det (Tännsjö, 1998). Sandman och Kjellström (2013) vidareutvecklar detta i sitt resonemang 

om att autonomin kan ses som en kombination av följande tre delar: önskningar = ”vill det”, beslut = 

”väljer” och handlingar = ”gör”. Att vara autonom eller självbestämmande kräver enligt den här 
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definitionen både en kognitiv förmåga att fatta beslut samt handlingsinriktad förmåga att kunna 

omsätta beslutet i handling (ibid). 

 

I förarbetet till äldreomsorgens nationella värdegrund beskrivs självbestämmande som att ha makten 

över sin vardag (SOU 2008:51). Självbestämmande innebär att kunna påverka sin omsorg och ha 

inflytande över omsorgens dagliga innehåll. Det innebär också rätt att säga nej till den omsorg och 

vård som erbjuds samt att man inte utsätts för kränkningar eller övergrepp. Rätten att själv bestämma 

över sitt liv innebär enligt förarbetet att kunna påverka utformningen av ett biståndsbeslut samt att 

kunna påverka genomförandet av dessa beslut när det gäller hur, när och av vem insatserna genomförs 

(SOU 2008:51). 

 

Inflytande 

Enligt Svenska Akademiens ordbok handlar inflytande om att influera och påverka utan att aktivt 

ingripa. Följande förklaringar ges: -öva en bestämmande inverkan (på ngn l. ngt), influera; nästan bl. i 

fråga om påverkan som ngn l. ngt utövar gm sin blotta tillvaro l. gm sin ställning l. auktoritet o. d. 

(utan att ngt aktivt ingripande därvid förekommer) (SAOB, 2015). 

 

Enligt Sandman och Kjellström (2013) är inflytande tillsammans med att aktivt medverka de två 

grundbetydelserna av begreppet delaktighet. Delaktighet handlar om makten att styra och möjlighet 

att påverka hur man själv vill ha sitt liv (Sandman och Kjellström, 2013). 

 

I förarbetet till äldreomsorgens nationella värdegrund (SOU 2008:51) betonas att personalen ska 

verka för att den äldre har inflytande över det dagliga livet och att stödja hans eller hennes 

självständighet innebär att vara lyhörd samt aktivt fråga efter och försöka förstå vad den äldre önskar. 

Att verka för stärkt inflytande innebär också att personalen kan ta emot och beakta synpunkter, kritik 

och klagomål på ett professionellt sätt. Att verka för att den äldre har inflytande över omsorgen kräver 

att den enskilde ges möjlighet och inbjuds till delaktighet i sin vård- och omsorgsplanering. 

Förarbetets betoning på delaktighet visar hur viktigt det är med samråd och samförstånd kring 

omsorgens utförande. Tillgång till tydlig, saklig och korrekt information om olika möjligheter i fråga 

om omsorgen krävs för att den enskildes ska kunna vara delaktig i och påverka den egna vardagen. 

Delaktighet innebär även att den äldres åsikter aktivt måste efterfrågas och att det finns tid att samtala 

om och överväga olika alternativ (SOU 2008:51). 

 

Aktuell forskning 

På senare år har ett antal svenska forskare i sina studier kring gerontologi intresserat sig för att 

undersöka hur självbestämmande och inflytande ser ut i olika sammanhang för den äldre personen. 

 

Olaison (2009) visar i sin forskning kring kommunikation vid biståndshandläggning hur 

självbestämmande och inflytande i realiteten har uttryck av en kontinuerlig förhandling som sker 
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mellan handläggare, den enskilde och eventuella anhöriga.  Olaisons resultat visar dock att om den så 

kallade ”förhandlingen” inte skulle leda till koncensus så är det ändå i slutändan den äldre personens 

åsikt som väger tyngst. Socialtjänstlagen bygger på den enskildes önskan och vilja att ta emot 

stöd/hjälp och tillåter inget tvång (SFS 2001:453). Socialtjänstlagen fastslår hur individuellt anpassat 

stöd ska utformas och utföras vilket även betonas kraftfullt i äldreomsorgens nationella värdegrund 

(prop. 2009/10:116) medan Olaison (2009) menar att biståndshandläggning där de äldres behov ska 

inrymmas i standardiserade ramverk är en motsägelse mot lagens intentioner.  

 

I Boströms (2014) forskning om trygghet hos äldre personer med behov av omsorg framkommer att 

inflytande har en koppling till den enskildes känsla av trygghet. Att stärka den enskildes känsla av 

trygghet betonas genomgående i socialtjänstlagen, både i socialtjänstlagens portalparagraf (SFS 

2001:435) och i äldreomsorgens nationella värdegrund (prop.2009/10:116). Boströms resultat visar 

hur brist på inflytande i planering av hur omsorgen ska genomföras har en negativ effekt på den äldre 

personens känsla av trygghet.  

 

En grundläggande princip i äldreomsorgens nationella värdegrund är att stärka känslan av 

välbefinnande (prop. 2009/10:116). Svensson (2014) har i sina studier kring äldres upplevelser och 

erfarenheter av välbefinnande identifierat att självbestämmande och deltagande i vardagslivets beslut 

är ett grundläggande kvalitativt värde för att känna välbefinnande. Svenssons resultat visar att äldre 

personer upplever sig ha autonomi när de blir lyssnade på, de blir informerade, de får delta samt när 

de får själva bestämma i vardagslivets beslut (ibid). 

 

Harnett visar i sin avhandling från 2010 hur äldre personers självbestämmande begränsas av två 

distinkta orsaker. För det första att personalen använder sig av en retorik där man trivialiserar de 

äldres åsikter och inte tar dem på allvar. För det andra att personalens egna rutiner hindrar de äldres 

självbestämmande och inflytande (Harnett, 2010). 

 

Berglund, Dunér, Blomberg och Kjellgren (2012) undersöker i en studie om äldres inflytande kan öka 

genom att genomföra vårdplanering i den enskildes hem. I Sverige sker ofta behovsbedömningen vid 

så kallade vårdplaneringar. Många av dessa vårdplaneringar genomförs på sjukhus inför att den äldre 

personen som vårdats där ska skrivas ut. Efraimson et al. (2006) har i tidigare forskning visat hur 

äldre personer har begränsat inflytande vid dessa vårdplaneringar på sjukhus genom att personalen 

dominerar samtalet samt att den äldre personen inte i tillräckligt stor utsträckning uppmanas att ge 

uttryck för sina önskemål. Syftet med studien av Berglund m.fl. (2012) var att beskriva och analysera 

äldre personers inflytande vid vårdplanering i hemmet respektive på sjukhus. Studien visar att 

vårdplanering i hemmet ökade äldres möjlighet att vara delaktiga i diskussionen. Vid vårdplanering i 

hemmet var det färre antal deltagare vid mötet och det var inte lika mycket prat vid sidan av. Oavsett 

om vårdplaneringsmötet hölls i hemmet eller på sjukhuset så kunde de äldre ha inflytande över 

mängden hemtjänst de skulle få och också vilken utförare de vill ha. Däremot hade de äldre inget 

inflytande över hur hjälpen/stödet skulle ges eller organiseras.  Slutsatserna som författarna gör är att 

vårdplanering i hemmet ökar äldres delaktighet men detta verkar inte vara tillräckligt för att uppnå ett 
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verkligt inflytande. Studiens resultat betonar vikten av att stärka den enskildes möjlighet till inflytande 

och självbestämmande genom att få göra sin röst hörd i själva utförarled av biståndet vilket rambeslut 

syftar till. 

 

Socialtjänstens stöd till äldre  

Socialtjänstlagen (2001:453) och hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) reglerar det ansvar som 

kommunerna har för vård och omsorg om äldre. Som äldre räknas personer som är över 65 år. 

Socialtjänstens äldreomsorg består bland annat av insatser som hemtjänst, särskilt boende, 

dagverksamhet, korttidsboende och trygghetslarm. I Sverige är andelen personer över 65 år som bor 

på särskilt boende 5 procent medan 9 procent av personerna över 65 år har biståndsbeslut om 

hemtjänst i ordinärt boende. Bland personer över 80 år är andelen som bor på särskilt boende 14 

procent medan 23 procent av personer över 80 år har biståndsbeslut om hemtjänst i ordinärt boende 

(Socialstyrelsen, 2012b). 

 

Grundläggande värderingar i socialtjänstens omsorg om äldre 

Grundläggande värderingar och principer för alla socialtjänstens insatser är enligt socialtjänstlagens 

portalparagraf (SFS 2001:453): 

 Att på demokratins och solidaritetens grund främja människornas ekonomiska 

och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet. 

Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras 

sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna 

resurser. Verksamheten skall bygga på respekt för människornas 

självbestämmanderätt och integritet (Socialtjänstlagen1 kap. 1 §). 

 

För gruppen äldre gjordes den 1 januari 2011 ett tillägg i socialtjänstlagen om en nationell värdegrund. 

Bärande värden och centrala begrepp i äldreomsorgens värdegrund är enligt förarbeten (SOU 

2008:51; prop. 2009/10:116) och socialstyrelsens allmänna råd om värdegrunden (Socialstyrelsen 

2012a): Självbestämmande, Individanpassning och delaktighet, Respekt för privatliv och personlig 

integritet, Gott bemötande, Insatser av god kvalitet, Trygghet samt Meningsfullhet och sammanhang 

(ibid). I samband med tillägget om den nationella värdegrunden för äldreomsorgen i socialtjänstlagen 

fattade även regeringen beslut om att göra ett tillägg om ökat inflytande för de äldre. Den äldre 

personen ska, så långt det är möjligt, kunna välja när och hur stöd och hjälp i boendet och annan 

lättåtkomlig service ska ges (Socialtjänstlagen 5 kap. 5 §). Detta tillägg förtydligar att den enskildes 

önskemål ska beaktas. Detta tillägg kom till i syfte att bidra till utvecklingen av att biståndsbeslut om 

hemtjänst i ordinärt boende utformas efter en samlad tidsram för stödet och hjälpen utifrån 

bedömning av behov och skälig levnadsnivå, så kallat rambeslut (Norström & Thunved, 2011). Ett 

rambeslut om tid grundat på den enskildes behov kan innebära ökad frihet för äldre att avgöra när de 

beviljade insatserna ska utföras. Rambeslut ger enligt förarbetet till den nationella värdegrunden de 

äldre större inflytande över insatsernas innehåll samt hur och när de ska utföras (SOU 2008:51). I 
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förarbetet framgår även att man anser att ett detaljerat biståndsbeslut om vad som ska utföras och när 

insatser ska utföras kan utgöra ett hinder för den äldres självbestämmande och rätt till integritet (SOU 

2008:51). 

 

Biståndsbeslut om hemtjänst i ordinärt boende 

Enligt socialtjänstlagens (2001:453) framgår att: 

 …den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat 

sätt rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning och livsföring i övrigt./…/ Den enskilde ska 

genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet ska utformas så att det stärker hans 

eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv (4 kap. 1§). 

 

De behov som hemtjänsten kan ge stöd att tillgodose kan handla om t.ex. stöd med personlig 

livsföring, serviceinsatser som städning, tvätt och inköp, ledsagning, matleverans med mera. Att söka 

stöd från socialtjänsten är frivilligt. Biståndsbeslut utgår från att den enskilde gör en ansökan om stöd. 

Traditionellt har biståndsbeslutet om hemtjänst i ordinärt boende utformats som detaljbeslut. Ett 

detaljbeslut innebär att biståndshandläggaren efter utredning av den enskildes behov fattar beslut om 

vilka insatser den enskilde blir beviljad samt hur ofta dessa insatser ska utföras för att tillgodose den 

enskildes behov. Efter utredning och beslut går en beställning till hemtjänstutföraren som utifrån 

handläggarens arbetsplan planerar när och hur insatserna ska utföras tillsammans med den enskilde. 

Av de allmänna bestämmelserna för socialtjänsten ska insatserna utformas i samförstånd med den 

hjälpbehövande (2001:453, 3 kap. 5 §). Hur de beviljade insatserna ska genomföras bör enligt 

socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd dokumenteras i en genomförandeplan som upprättas 

hos utföraren med hänsyn tagen till den enskildes självbestämmanderätt och integritet 

(Socialstyrelsen, 2014).  

 

Rambeslut  

Tillägget om ökat inflytande i 5 kap 5§ i socialtjänstlagen tillkom enligt Nordström och Thunved (2011) 

i syfte att förtydliga att den enskildes önskemål om hur och när stöd och hjälp ska ges ska beaktas. 

Bestämmelsen i 5 kap 5§ i socialtjänstlagen syftar till att stödja, påskynda och förstärka utvecklingen 

av rambeslut. I den aktuella kommunen som studien genomförts i bedrevs under hösten 2015 ett 

pilotprojekt i ett geografiskt avgränsat hemtjänst- och hälso-och sjukvårdsområde i syfte att utveckla 

modellen för rambeslut som del i socialtjänstens salutogena verksamhetsutveckling. Tidigare har den 

enskilde beviljats detaljbeslut för sin hemtjänst. Detaljbeslut innebär, som beskrivits ovan, att den 

hjälp som den enskilde blir beviljad anges i form av specifika insatser samt hur ofta dessa insatser ska 

utföras. I ett rambeslut anges istället den sammanlagda hemtjänsttid som den enskilde är beviljad 

tillsammans med en beskrivning av de behov som tiden ska tillgodose. Den enskilde planerar därefter 

tillsammans med sin kontaktpersonal inom hemtjänsten vad som ska utföras och hur tiden ska 

fördelas och detta skrivs ner i den enskildes genomförandeplan. Syftet med rambeslutet är att öka den 
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enskildes självbestämmande och inflytande över sin hemtjänsttid, vilket i sin tur kräver en mer flexibel 

och situationsanpassad hemtjänst (bilaga 1). 

 

Teoretiskt perspektiv 

Att införa rambeslut är en del i den aktuella kommunens salutogena verksamhetsutveckling. 

Uppsatsen tar också sin utgångspunkt i den salutogena teorin utvecklad av den medicinska sociologen 

Aaron Antonovsky (Antonovsky, 2005).  

 

Antonovsky (2005) beskriver hur den salutogena teorin uppstod ur ett ökat intresse för de sociala 

faktorernas betydelse för välbefinnande och hälsa. Det är ett hälsofrämjande förhållningssätt som ser 

det friska och tar fasta på individens resurser för att bidra till att hälsa bevaras och förbättras. Synen 

på hälsa kan delas in i antingen en biomedicinsk inriktning, där man ser hälsa som frånvaro av 

sjukdom, och en humanistisk inriktning där man ser hälsa som mer än frånvaro av sjukdom. Den 

salutogena teorin är en av de humanistiska inriktningarna och den stämmer väl överens med den 

definition på hälsa som WHO (1948) antagit nämligen att det handlar om fysiskt, psykiskt och socialt 

välbefinnande och inte bara frånvaro av sjukdom eller handikapp. Antonovsky beskriver hälsa som ett 

kontinuum, att man hela tiden rör sig mellan polerna hälsa och ohälsa. Det salutogena synsättet 

fokuserar alltså på det som främjar hälsa till skillnad från det patogena synsättet som fokuserar på att 

hitta det som orsaka ohälsa. Med det patogena synsättet försöker man ta reda på vad som orsakar 

sjukdom, varför människor blir sjuka och hur man kan bota, lindra och förebygga sjukdom. 

Antonovsky menade att det inte räcker med att bara ägna sig åt den frågan för att uppnå hälsa utan 

den patogena frågan behövde kompletteras med den salutogena frågan ”Hur kommer det sig att vissa 

personer kan bibehålla hälsa trots att de utsätts för svåra påfrestningar?”. Antonovsky såg i sin 

forskning att svaret på den salutogena frågan var: En stark känsla av sammanhang, ofta förkortad 

KASAM (Antonovsky, 2005). 

 

Antonovsky (2005) identifierade tre faktorer som tillsammans bidrar till en stark KASAM. Det handlar 

om att känna meningsfullhet i vardagen och om en tillvaro som går att begripa och hantera.  

 

Meningsfullhet  

Meningsfullhet, JAG VILL, är den emotionella komponenten i KASAM (Antonovsky, 2005). Det 

handlar om vad som motiverar mig, vad jag vill lägga energi och engagemang på. Många gånger kan 

möjlighet att vara delaktig i planering och utförande oerhört viktigt för att känna meningsfullhet. 

Meningsfullhet stärks då man känner att man kan påverka situationen och ser en mening med vad det 

gäller (Westlund, 2013). 

 

Begriplighet 

Begriplighet, JAG VET, är den kognitiva komponenten i KASAM (Antonovsky, 2005). Det handlar om 

att förstå sin omgivning, det man ställs inför och att man upplever det man möter som förnuftsmässigt 
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och begripligt. Det handlar också om att känna sig förstådd, om upplevelsen av att andra runt omkring 

mig har förstått vad jag menar. Den som har hög begriplighet upplever tillvaron som ordnad, 

sammanhängande och strukturerad (Westlund, 2009). Stark begriplighet skapar trygghet vilket är en 

viktig del av känslan av välbefinnande (prop. 2009/10:116).  

 

Hanterbarhet 

Hanterbarhet, JAG KAN, är den instrumentella komponenten i KASAM (Antonovsky, 2005). Det 

handlar om upplevelsen att klara det man ställs inför, att ha balans mellan resurser, båda mina egna 

och andra resurser jag har till mitt förfogande, och de påfrestningar och belastningar jag ställs inför. 

Obalans i hanterbarheten kan bero antingen på att man är utsatt för alltför stora påfrestningar eller på 

grund av att man har ett överskott av resurser som inte tas tillvara (Antonovsky, 2005).  
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Syfte 

Syftet var att undersöka äldre personers uppfattningar om självbestämmande och inflytande relaterat 

till rambeslut i hemtjänsten. 

Metod 

Kvalitativ design 

Studiens syfte har varit vägledande i valet av metod, varför kvalitativ design ansetts lämplig 

(Henricson & Billhult, 2012). Metoden som använts är kvalitativ forskningsintervju genom 

semistrukturerad intervju med öppna frågor (Danielsson, 2012). Insamlat material har analyserats 

med innehållsanalys enligt Elo och Kyngäs (2007). 

Undersökningsgrupp 

Inklusionskriterier: personer över 65 år, boende i det aktuella området och har erhållit hemtjänst 

utifrån rambeslut. 

Exklusionskriterier: personer som inte kan förmedla sin uppfattning verbalt, t.ex. person som inte 

behärskar det svenska språket adekvat eller person med svår kognitiv nedsättning. 

 

Tabell 1: Beskrivning av deltagare 

 

 

Totalt 

8  

Kvinnor 

5  

Män 

3  

Åldrar 

Medel 

Median 

 

82 år 

83 år 

 

84 år 

85 år 

 

80 år 

80 år 

Boendeform 

Sammanboende 

Ensamboende 

På landsbygd 

I samhälle 

I lägenhet 

I villa 

 

3 

5 

2 

6 

5 

3 

 

2 

3 

0 

5 

4 

1 

 

1 

2 

2 

1 

1 

2 

Hemtjänst 

Medel 

Median 

 

32 tim. 7 min/ månad 

31 tim. 38 min/ månad 

 

29 tim. 22 min/ månad 

31 tim. 38 min/ månad 

 

36 tim. 42 min/månad 

8 tim. 15 min/månad 
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Deltagarna bestod av kunder i hemtjänsten som fått rambeslut om hemtjänst. Deltagarna 

informerades kort om studien av biståndshandläggaren i samband med vårdplanering. 

Biståndshandläggaren tillfrågade dem om deras namn och telefonnummer fick lämnas till författaren.  

Författaren tog då telefonkontakt med de 11 personer som accepterat detta och information om 

studien lämnades. Deltagarna fick därefter skriftlig information om studien hemskickad med posten 

(bilaga 2). De deltagare som accepterade deltagande i studien informerade författaren om detta via 

telefon. Sammanlagt accepterade åtta personer i åldrarna 73-91 år att delta i studien. Deltagarnas 

hemtjänsttid varierade mellan 1 tim. 38 min till 100 tim. 12 min per månad. 

 

Datainsamling 

Datainsamling skedde genom intervjuer som genomfördes i deltagarnas hem på tidpunkt som 

deltagarna själva bestämde. Deltagarna skrev under informerat samtycke (bilaga 3) vilka förvaras i låst 

arkivskåp för att säkerställa konfidentialitetskraven. Intervjuerna genomfördes utifrån en fastställd 

intervjuguide där samma fokusområden och följdfrågor användes till samtliga informanter (bilaga 4). 

Ordningsföljden på frågorna i intervjuguiden hade justerats efter pilotintervju. Intervjuer 

genomfördes i de äldre personernas hem. Sju intervjuer med åtta deltagare varav ett makepar 

genomfördes. Intervjuerna spelades in med en Olympus diktafon som låg på bordet där intervjuerna 

genomfördes. Datamaterialet består av 4 timmar och 2 minuters sammanlagd intervjutid. Intervjuerna 

varierade mellan 27 minuter till 45 minuter.  

 

Analysprocess 

De inspelade intervjuerna fördes med hjälp av Olympus Dictation Modul över till mappar på datorn 

där datum då respektive intervju genomfördes sattes som rubrik så att deltagarnas identitet inte går 

att urskilja. De inspelade intervjuerna transkriberades ordagrant av författaren med hjälp av Olympus 

Transcription Modul till Word-dokument. I det transkriberade materialet benämns informanten som I 

och författaren som H. Som rubrik för de transkriberade intervjuerna valdes Intervju 1, Intervju 2 och 

så vidare. De transkriberade texterna lästes även av författarens handledare. Analysen har genomförts 

med kvalitativ innehållsanalys enligt Elo och Kyngäs (2007). 

 

Tabell 2: Begreppsdefinition enligt Elo och Kyngäs (2007): 

Begrepp Definition 

Analysenhet De texter som analyseras 

Meningsenhet Sammansättning av ord eller meningar som relaterar till studiens syfte 

Kod Rubrik/etikett som kortfattat beskriver meningsenhetens innehåll 

Underkategori Meningsenheter som hör ihop 

Kategori Grupp av underkategorier med likartat innehåll 
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Analysprocessen inleddes med att författaren upprepade gånger läste igenom de transkriberade 

texterna i syfte att få en känsla för helheten och börja få en förståelse för vad som beskrivs. Därefter 

läste författaren texterna igen då noteringar och rubriker i texten gjordes för att beskriva aspekterna av 

innehållet. Meningsenheter plockades ut ur texterna och lades in i tabell i Word-dokument där det i 

varje meningsenhet angavs vilken intervju den var hämtad från. Meningsenheterna kondenserades där 

det väsentliga plockades ut. De kondenserade meningsenheterna fick därefter etiketter/koder som 

med andra ord beskriver meningsenhetens betydelse. Dessa nya benämningar resulterade i 

underkategorier där de meningsenheter som hörde ihop benämndes med innehållskaraktäristiska ord. 

Utifrån detta urskiljnings- och abstraktionsarbete identifierades tre huvudkategorier som ger en bred 

och kondenserad beskrivning av äldres uppfattningar om självbestämmande och inflytande relaterat 

till rambeslut i hemtjänsten. Författaren har genom hela processen tolkat innehållet då de olika 

meningsenheterna förts in under gemensamma kategorier. 

 

Etiska överväganden 

Studien följer etiska riktlinjer och principer om informationskrav, samtyckeskrav, 

konfidentialitetskrav och nyttjandekrav (Vetenskapsrådet, 2002; SFS 2003:560).  

 

I informationen framgick studiens syfte och vad deltagande i studien innebär. Det framgick tydligt att 

deltagande var frivilligt och att den äldre hade full rätt att tacka nej utan att det på något sätt skulle 

påverka hans/hennes framtida eller nuvarande omsorg, samt att han/hon när som helst kunde avbryta 

sitt deltagande. För att minska risken att frivilligheten skulle kunna ifrågasättas var den 

biståndshandläggare som ansvarat för utredning och biståndsbeslut inte den person som tillfrågade 

den enskilde om att delta i studien. Biståndshandläggarna informerade enbart kort den enskilde om 

att det pågår en studie kring rambeslut samt frågade om de fick lämna dennes namn och 

kontaktuppgifter till författaren som därefter tog kontakt och informerade om studien. Den enskilde 

behövde alltså inte där och då till sin biståndshandläggare ta ställning till om hen ville vara med i 

studien eller inte, utan enbart ge sitt medgivande till att kontaktuppgifter fick lämnas. Därefter tog 

författaren, som den enskilde inte befinner sig i beroendeställning till, muntlig kontakt med den 

enskilde samt skickade hem informationsbrev. Vid denna muntliga kontakt erbjöds den enskilde några 

dagars betänketid kring om hen vill delta i studien eller ej. Författaren kontaktade därefter åter den 

enskilde via telefon för att efterhöra om hen önskade medverka i intervjun samt vid jakande svar 

bokades tid för intervjun. Om den enskilde inte ville ha betänketid utan tackade ja direkt bokades tid 

för intervjun in direkt. Inga intervjuer genomfördes utan att informerat samtycke först undertecknats 

av den enskilde. Författaren till denna studie var inte projektledare för införandet av rambeslut. 

 

I informationen framgick det även tydligt att uppgifterna kommer att behandlas konfidentiellt så att 

det inte går att spåra deltagarna. Intervjuerna genomfördes, spelades in och transkriberades av 

författaren. Det framgick även vem som är huvudman samt i vilka sammanhang det insamlade 

materialet kommer att användas. Endast författaren och dennes handledare kommer ha tillgång till 

materialet. Det insamlade materialet har avidentifierats och förvarats på säkert vis.  
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Medverkan i studien, där deltagarna blir intervjuade i sitt hem, skulle kunna innebära viss stress för 

deltagarna. Dessutom kan intervjuer väcka känslor hos deltagarna vilket då måste beaktas och 

hanteras på ett varsamt sätt. Deltagarna, som är i behov av hemtjänst, befinner sig i en 

beroendeställning till socialtjänsten och därför var det av stor betydelse att de fick information om att 

deras berättelser inte kommer kunna härledas till specifik individ och att de när som helst kunde 

avbryta sitt deltagande.  

 

Ansökan om etisk prövning vid Hälsohögskolan i Jönköping genomfördes (bilaga 5). Checklista för 

egengranskning vid examensarbete användes och diskuterades tillsammans med handledaren.  

 

Förväntad praktisk nytta 

Det är av nytta för hela äldreomsorgen att förstå hur äldre personer ser på självbestämmande och 

inflytande, eftersom det är så stora och bärande begrepp i organisationen. Denna kunskap kan i den 

egna organisationen vara till nytta när rambeslut ska införas i övriga delar av kommunen. Möjliga 

vinster med studien för deltagarna är att det kan upplevas som positivt att få prata om sin egen 

situation och att det kan bli ett trevligt avbrott i vardagen.  

 

Författarens förförståelse  

 
Som nyexaminerad sjukgymnast för dryga 20 år sedan hade jag inledningsvis ett ganska patogent eller 

biomedicinskt perspektiv på hälsa. Jag kom dock snabbt fram till att hälsa inte enbart kan ses som ett 

tillstånd som kan mätas eller beskrivas objektivt utan att det har en tydligt humanistisk aspekt utifrån 

individens upplevelse av sin hälsa. Jag har länge känt mig hemma i Antonovskys (2005) salutogena 

teori som även framhåller att det salutogena och det patogena synsätten är komplementära. Under de 

senaste fem åren har jag arbetat som projektledare i olika utvecklingsprojekt för kommunal 

äldreomsorg. Under dessa år har jag fått ökad kunskap om socialtjänstlagen och dess intentioner och 

regelverk. Jag tror att min humanistiska syn på hälsa där jag ser vikten av att både ta reda på vad som 

orsakar ohälsa och vad som främjar hälsa ur både fysisk, psykisk, social och existentiell aspekt bidrar 

till att jag ser den äldre personen utifrån ett helhetsperspektiv. 
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Resultat 

De äldres uppfattningar om självbestämmande och inflytande relaterat till rambeslut beskrivs under 

följande tre kategorier:  

1) Vaga uppfattningar om innebörden av inflytande och självbestämmande 

2) Viktiga saker att bestämma om  

3) Inflytande i stunden men inte i planeringen 

 

Tabell 3: Översikt av kategorier, underkategorier och meningsenheter 

Kategori Underkategori Meningsenheter 

 
Vaga uppfattningar  

 
Svårt att beskriva 

 
Svårt att i ord beskriva vad begreppen betyder 
 

 
Dialog 

 
Dialog mellan mig och hemtjänsten om vad som 
ska göras och inte göras 
 

 
Att det blir som vi sagt 
 

 
Att då händer det något när vi bestämt något 

 
Viktiga saker att 
bestämma om 

 
Tiden 

 
Vill ha inflytande över när jag ska gå upp på 
morgonen 
 

 
Hur städningen utförs 

 
Viktigt att städa med såpa för jag har allergi 
 

 
Flexibilitet utifrån 
dagsform 

 
Vill ha inflytande så jag kan byta en planerad 
insats mot en annan 
 

 
Inte så viktigt  

 
Inte så viktigt att bestämma – jag vill bli styrd 
 

 
Inflytande i stunden 
men inte i planeringen 

 
Hemtjänsten planerar 

 
Det blev den tid hemtjänsten hade 
 

 
Inflytande i stunden 

 
Jag bestämmer vad jag vill ha inköpt 
 

 

 

I bilaga 6 återfinns hela analysprocessen för kategori 2 i syfte att i detalj visa ett exempel på hur 

meningsenheter, koder, underkategorier och kategorier identifierats. 
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Vaga uppfattningar 

Deltagarna har svårt att beskriva vad självbestämmande och inflytande innebär. De har svårt att sätta 

egna ord på vad begreppen betyder. De tycker heller inte att det är någon skillnad på att ha 

självbestämmande eller att ha inflytande. De har inte reflekterat i nämnvärd utsträckning över vad det 

innebär att ha självbestämmande och inflytande relaterat till sin hemtjänst. De uppfattar dock 

begreppen mer som att ha medbestämmande än att bestämma själv och använder ord som dialog och 

att ge och ta som synonym till begreppen. Deltagarna tycker att begreppen handlar om att det inte bara 

ska gå utifrån personalens vilja där personalen säger att nu gör vi si och nu gör vi så, utan att de äldre 

får bestämma lite mer själva. De ger också uttryck för en osäkerhet kring vad de ska få bestämma om 

och ha inflytande över. ”de får väl putsa fönstren en gång om året, men då vet jag inte, om det ska 

vara självbestämmande, då kanske man får putsat två gånger om året om man vill det, skratt (nr1)”. 

Att ha ett reellt självbestämmande och inflytande innebär enligt deltagarna att det ska bli som man 

kommit överens om.  

 
Svårt att beskriva 

Att sätta ord på vad begreppen betyder är mycket svårt för många av deltagarna. Trots att de  fått 

information från biståndshandläggaren om rambeslut och dess syfte att stärka just den enskildes 

självbestämmande och inflytande, är begreppen något som de äldre inte funderat så mycket över. 

Resultatet visar att många av dem över huvudtaget inte tänkt så mycket på vad det innebär för dem att 

ha självbestämmande och inflytande över sin hemtjänst. De  tycker dessutom att det inte är någon 

skillnad på de båda begreppen självbestämmande och inflytande utan uppfattar dem som synonymer.  

 

Dialog  

Deltagarna uppfattar att begreppen innebär dialog mellan den enskilde och hemtjänstpersonalen. De 

uppfattar inte att det är de äldre själva som sitter med taktpinnen och styr utan att det mer handlar om 

att ha medbestämmande än att ha självbestämmande.  Det innebär att hemtjänstpersonalen inte bara 

går efter sin egen vilja och bestämmer hur och när saker sak utförs utan att de istället frågar och 

lyssnar på vad de äldre säger. ”det har nog varit en dialog mellan mig och hemtjänsten, liksom, eeh, 

vad som ska göra och inte göras” (nr 1).   

 
Att det blir som vi sagt 

Deltagarna har en tydlig uppfattning om att ett reellt inflytande handlar om att det faktiskt blir så som 

man kommit överens om. Det som uppfattas som kärnan i begreppet inflytandet är att det ska bli 

verkstad av det man bestämt tillsammans, att det ska bli som vi sagt.”att har jag inflytande då händer 

det ju någonting när vi säger någonting. Så är det ju. Annars har man ju inte inflytande” (nr7).” 

 

Viktiga saker att bestämma om 

Även om deltagarna inte hade funderat så mycket över vad begreppen självbestämmande och 

inflytande betyder så hade de både konkreta och tydliga uppfattningar om vad som för dem var viktigt 

att bestämma och ha inflytande över. Tiden för när hemtjänsten ska komma, detaljer kring hur 



14 
 

städningen utförs och att kunna ändra det som man har planerat in utifrån dagsform var viktigt för 

dem. Däremot skilde dessa uppfattningar sig åt och varierade stort från individ till individ. Det som 

någon tyckte var viktigt att bestämma och ha inflytande över var inte alls viktigt för någon annan. Det 

förekom också uppfattningar om att självbestämmande och inflytande inte var så viktigt. 

 
Tiden 

Många av deltagarna tycker att det är viktigt att bestämma över vilken dag och vilken tid hemtjänsten 

ska komma för att ge stöd vid olika insatser. Just tidpunkten för hur dags man vill ha sin hjälp på 

morgonen var det viktigt att få bestämma över- ”när man ska stiga upp och sånt på morgonen” (nr7). 

Att både bestämma vilken tid och veta vilken tid personalen ska komma är viktigt för deltagarna för att 

de ska kunna vara självständiga och inte känna sig låsta hemma för att de sitter och väntar på 

hemtjänsten. Att få bestämma tid och dag för t.ex. städning är också viktigt för att kunna få behålla 

sina vanor och rutiner ”jag brukar ju alltid ha städat på fredagarna” (nr5). Det är också viktigt att 

kunna bestämma hur stor del av tidspotten man vill använda till olika situationer och stödinsatser t.ex. 

att kunna använda mer av sin tid till promenad eller städning om det är viktigt för den enskilde. Det 

handlar också om att få känna att man äger sin tid och få använda den som man vill och smidigt kunna 

ändra utifrån sina behov och önskemål direkt tillsammans med sin kontaktman. ”Om vi bestämmer då 

att det skulle bli så här istället för tre timmar så blir det fyra timmar, det är ju inte ... Det är ju inget 

heligt i det på något sätt, va. Utan det där kan vi sköta själva tycker jag. Just det här med att de åker 

ut till mig så här flera gånger per dag, skulle man inte på ett lätt sätt säga till dem att jag behöver 

inte den hjälpen då, men ni kan göra det och det istället åt mig”(nr7) 

 

Hur städningen utförs 

Att ha inflytande över hur hemtjänsten städar är något som deltagarna tycker är viktigt. Det kan 

handla om att städningen ska göras på det sätt som den enskilde är van vid, att man ska använda ett 

visst rengöringsmedel eller inget rengöringsmedel alls, vilka rum som ska städas eller att till exempel 

vara noga med att torka listen i duschen.   

H: när det gäller din hemtjänst, vad är viktigt för dig att ha inflytande över? 

I: att de gör det noggrant… ja, och det ska vara gjort ordentligt” (nr 4). 

I: jo fast det har jag ju sagt ifrån att på parketten här får de ju inte ta med såpa här i vattnet – utan 

det ska bara vara rent vatten, men för övrigt att de får ta såpa i vattnet till korkmattorna” (nr5). 

Däremot vill inte deltagarna behöva instruera personalen varje gång vilka rum och hur de ska städa, 

det vill de att personalen ska ha fått information om genom planeringen redan innan de kommer. 

 
Flexibilitet utifrån dagsform 

Deltagarna uppfattar också att det är viktigt att hemtjänsten har ett flexibelt förhållningssätt för att de 

ska kunna utöva sitt självbestämmande och inflytande.  De vill kunna ändra det som man har planerat 

in utifrån aktuell dagsform. Det kan t.ex. handla om att få stöd med dusch när man känner för det 

istället för att ha det inbokat på ett schema. ”jag vill duscha när jag känner för att duscha”(nr 6). Eller 

att t.ex. passa på att städa istället för en promenad om den enskilde inte känner sig pigg nog för 

promenaden. ”Ja det var att när NN (kontaktman) kom så skulle vi åkt och handlat upp till A6 då 

men jag kände att jag orkar inte, jag sa till NN att nej, jag är inte så pigg, sa jag. ”-Ja, men då städar 
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jag istället idag då, så är det gjort,” sa NN. Alltså då var ju hon flexibel om du förstår och vände på 

det hela då” (nr1). Eller att kunna få stöd att gå ut en promenad istället för det som är inbokat om den 

äldre känner för det idag. Om det saknas flexibilitet genom att personalen istället hänvisar till det som 

är inplanerat så begränsas de äldres inflytande och självbestämmande.  ”Jag frågade ju det en gång, 

om de kunde ta en promenad, lite längre, men det ingick inte i deras plan där. H: att vara ute och 

promenera? I: nej, utan det var till att handla!” (nr5). 

 

Inte så viktigt med självbestämmande 

För en del av deltagarna  är det inte viktigt att ha inflytande över och bestämma när insatserna ska ges.  

”Nej, det är det inte för det…(tyst)… middagen den kan jag ju äta närsomhelst och laga närsomhelst” 

(nr5). 

 ”H: duscha på morgonen eller kvällen?... I: nej, det är inte viktigt för mig. Det är som jag fick 

duscha i morse här, det är ju helt ok, kanske denna dagen, ja, det spelar ingen roll” (nr7). 

För andra är det inte så viktigt med självbestämmande och inflytande över huvudtaget, de ger gärna 

hemtjänsten fria händer och tycker det är skönt att lämna över ansvaret till hemtjänsten.  ”Jag tycker 

det är mest skönt att de kommer hit, vadheterdet, och tittar till ett lite grann, och pratar lite grann 

och så…nää, men jag är ju lite grann så att jag vill bli styrd då, så vadheterdet, så att jag tar det 

gärna som det kommer, (nr2) 

 

Inflytande i stunden men inte i planeringen 

Deltagarna tycker att de har inflytande och får bestämma själva i vardagen när hemtjänstpersonalen 

kommer för att ge dem stöd och hjälp. Personalen har då ett förhållningssätt där de tillfrågar de äldre 

om vad de vill ha stöd med idag, vad de vill göra, vad de vill ha inhandlat och hur de ska utföra 

insatserna. Däremot har deltagarnainte upplevt sig vara delaktiga i planeringen av hur och när stöd 

och hjälp ska ges. På frågan om hur det kommer sig att de har insatserna på de tider som de har anger 

deltagarna att de fick besked om aktuella tider genom det schema de fått från hemtjänsten. 

 
Hemtjänsten planerar 

Deltagarna har inte uppfattat att de varit delaktiga i och haft inflytande över planeringen av insatserna 

tillsammans med sin kontaktman. En del vet inte om de har någon kontaktman medan andra känner 

sin kontaktman väl. Många vet inte om de har upprättat någon genomförandeplan eller gjort någon 

planering tillsammans med hemtjänsten, de har svårt att reda ut alla kontakter och blandar ihop olika 

aktörer. En del tror dock att de gjort någon planering med biståndshandläggare, kanske med 

hemteam, kanske med hemtjänst, några pratar också om planering med hemrehab. De har dock inte 

upplevelsen av att ha haft inflytande och fått bestämma själv över när hemtjänsten ska komma, hur de 

vill fördela sin tid och vad de vill ha stöd med. 

 

En förutsättning för att ha inflytande över sin planering är enligt deltagarnas uppfattningar att de har 

mer kontakt med sin kontaktman. Att inte känna sin kontaktman, kanske inte ens veta om vem som är 

kontaktmannen gör att de äldre inte vet vem de ska vända sig till för att påverka hur och när insatserna 



16 
 

ska ges. De äldre som känner sin kontaktman och har en god relation med sin kontaktman uppfattar 

sig i större utsträckning ha inflytande över sin hemtjänst.  ”I. då kanske man skulle tänka sig så här 

att man hade lite bättre kontakt med den här eeh kontaktmannen…vad hette hon?.. (nr7). 

 

När de beskriver hur det kommer sig att de har insatserna på de aktuella tiderna uppfattar de inte att 

de själva haft inflytande över det. De uttrycker att det bara blev så, eller det var schemat som sa det, 

eller det blev den tid hemtjänsten hade, inte att de själva varit delaktiga i och haft inflytande över den 

planeringen. De äldre ger uttryck för att stilla acceptera att det går till så när man är i behov av 

hemtjänst. De har inte heller funderat så mycket över hur det kommer sig att de har hemtjänst vid de 

tider de har.  ”Det bara blev, det var väl… hemtjänsten tror jag…”(nr 4). ”det var schemat som sa det” 

(nr2). 

 

De som däremot beskriver att de varit med och planerat insatserna uppfattar sitt inflytande som ett 

givande och tagande, man har i dialog och förhandling med hemtjänsten kommit fram till vad, hur och 

när insatserna ska ges, t.ex. om personalen bestämmer dag för städningen så bestämmer den äldre 

personen att det ska ske på eftermiddagen. ”eftermiddagen har jag sagt för då kan jag handla på 

fredagsförmiddagen” (nr 1). 

 

Inflytande i stunden 

De äldre uppfattar däremot att de har inflytande i stunden genom att de blir tillfrågade om t.ex. hur de 

vill ha stödet utfört, vad de vill ha inköpt, om det är något mer de behöver hjälp med, vilka rum som 

ska städas osv. De har inflytande genom att de i stunden talar om och säger ifrån så stödet anpassas till 

hur den enskilde vill ha det. ”De frågar ju ofta: är det något mer du behöver ha hjälp med?” (nr 5).   
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Resultatdiskussion 

I resultatdiskussionen kommer resultat från studien diskuteras utifrån tidigare forskning samt utifrån 

den salutogena teorin. Kategorierna som identifierats är 1) de äldres vaga uppfattningar om 

innebörden av begreppen, 2) viktiga saker att bestämma om och 3) att de äldre uppfattar sig ha 

inflytande i stunden men inte i planeringen. I den salutogena teorin lyfts begriplighet, meningsfullhet 

och hanterbarhet fram som centrala faktorer som tillsammans bidrar till en stark känsla av 

sammanhang, KASAM (Antonovsky, 2005). Kopplat till resultatet ses samtliga tre salutogena faktorer 

som viktiga aspekter att fokusera på för att rambeslutets intentioner om ökat självbestämmande och 

inflytande ska uppnås. I resultatets samtliga tre kategorier finns tydliga kopplingar till alla tre 

salutogena faktorerna. I kategori 1), de äldres vaga uppfattningar om innebörden av begreppen, finns 

en stark koppling till framförallt begriplighet. Kategori 2), vad de äldre tycker är viktigt att ha 

inflytande över, handlar till stor del om meningsfullhet. Kategori 3) att de äldre uppfattar sig ha 

inflytande i stunden men inte i planeringen, kan sättas i relation till bland annat hanterbarhet. 

 

Begriplighet 

En person med låg begriplighet i sitt liv uppvisar ofta oro, rädsla och hjälplöshet, kanske till och med 

motstånd när hjälp och behandling ska utföras. Den som har hög begriplighet upplever tillvaron som 

ordnad, sammanhängande och strukturerad (Westlund & Sjöberg, 2010). Stark begriplighet skapar 

trygghet vilket är en viktig del av känslan av välbefinnande (prop 2009/10:116). 

 

Rambeslutets syfte är att stärka de äldres självbestämmande och inflytande. Trots att detta förmedlats 

till de äldre som varit med i pilotprojektet både muntligt från biståndshandläggare och skriftligt via 

informationsbroschyrer tyder resultatet på att det inte kommunicerats tillräckligt väl. De äldre har inte 

tillräcklig förståelse för hur rambeslut fungerar och vad de har rätt att bestämma om. För att uppnå 

rambeslutets intentioner om ökat självbestämmande och inflytande bör fokus läggas på att stärka 

begriplighet genom att tydliggöra informationen till de äldre. 

 

Resultatet visar även att de äldre inte har funderat så mycket på frågor om självbestämmande och 

inflytande. De äldres uppfattning är att det är hemtjänsten som planerar och bestämmer och det är 

något de äldre verkar finna sig i. De äldre verkar acceptera att det är så utan att egentligen ifrågasätta 

det faktum att de inte känner att de själva fått bestämma i planeringen. Det kan finnas flera möjliga 

anledningar till att det är så. En anledning kan vara att det är den bilden många äldre har av hur det 

ska vara att få hemtjänst – att man får tacka och ta emot, att man inte kan ställa några krav. Vår nutida 

äldreomsorg har gamla anor där ansvaret för samhällets sköra och äldre legat på ätten och familjen för 

att därefter ansvaras för av kyrkan och senare samhällets fattigvård. Härifrån kommer en del av det 

patriarkala arv som fortfarande till viss del influerar äldreomsorgen (Sundström, 2013). En annan 

anledning till att de äldre inte funderat så mycket på sin rätt till självbestämmande och inflytande kan 

vara att det i samhällsdebatten och media under senare tid förekommit ett intensivt fokus på hur 

stressad hemtjänstpersonalen är, bland annat genom det tidsregistreringssystem som används, vilket 
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kan ha påverkat att de äldre tror att man får ta emot hjälpen när man kan få den. De äldre gav uttryck 

för hur fantastisk personalen är, att de gör ett enastående jobb, men att de tycker synd om personalen 

för att de är så stressade och alldeles för få. Denna omtanke som de äldre uttryckte för personalen kan 

också ha bidragit till att de äldre medvetet eller omedvetet inte tagit plats i planeringen. Detta handlar 

både om begriplighet och om meningsfullhet. En svag begriplighet där de äldre inte vet vad de har rätt 

till och ett klimat där de äldre tycker det är mer meningsfullt att det ska bli bra för personalen än att 

själva ta plats och hävda sitt självbestämmande kan ha bidragit till detta resultat. 

 

Många äldre ser självbestämmande och inflytande mer som att ha en dialog med hemtjänsten eller 

som ett medbestämmande istället för ett självbestämmande. Detta resultat stöds av tidigare forskning 

inom området där t.ex. Olaisson (2009) beskriver hur kommunikation vid beståndshandläggning kan 

ses som en förhandling mellan den enskilde och handläggaren. Att man som personal bidrar till detta 

förhandlande istället för att uppmuntra självbestämmandet kan säkert ha flera förklaringar. Dels kan 

det handla om att personalen kanske inte vet vad de kan lova den enskilde, det kan t.ex. handla om när 

i tid man kan lägga in olika insatser på schemat och då garderar man sig genom att förhandla istället 

för att våga ställa frågan: Hur vill du att vi gör? Förhandlingen skulle också kunna bero på att 

kontaktmannen inte har tillräckligt goda kunskaper i hur hen ska ställa frågor i planeringen för att den 

äldre ska ges möjlighet till självbestämmande och inflytande. Ur detta perspektiv bör även insatser 

som syftar till att stärka personalens begriplighet i form av förståelse för arbetssättet och kunskap 

kring t.ex. motiverande samtal (Holm Ivarsson & Ortiz, 2013) vara av hög prioritet för att de äldre i sin 

tur ska få ett reellt inflytande och självbestämmande.  

Hanterbarhet 

Hanterbarhet handlar om upplevelsen att klara det man ställs inför (Antonovsky, 2005). Här söker 

man finna balans mellan de resurser man har till sitt förfogande och de påfrestningar man ställs inför. 

Obalans kan bero på att man har ett överskott av resurser som inte tas tillvara och då reagerar man 

ofta med passivitet och nedstämdhet. Men obalans kan också bero på att man är utsatt för alltför stora 

påfrestningar och vid dessa situationer är det lätt att reagera med uppgivenhet eller bli utåtagerande 

(Westlund, 2009). 

 

En del äldre kan inte säga säkert om de varit med eller inte i planeringen av insatserna. De beskriver 

att det varit oerhört rörigt då de har mött så många olika personer. Det har varit möten med 

biståndshandläggare, vårdplaneringsteam, hemteam, hemrehab och telefonsamtal med 

processamordnare i hemtjänst eller möte med sin kontaktman.  Alla dessa olika möten kan ha bidragit 

till att planeringen tillsammans med kontaktmannen av hur stöd och hjälp ska ges när 

genomförandeplanen upprättas har fallit bort. Den äldre personen kan ha fått ett dokument med 

information från arbetsterapeuten, ett från biståndshandläggaren, ett från kontaktmannen och så 

vidare. Detta gör att det blir svårt för de äldre att se helheten av sin planering. För att stärka både 

begriplighet och hanterbarhet i samband med att en äldre person ska börja få insatser från 

hemtjänsten bör socialtjänsten begränsa antalet personer som den äldre träffar samt samordna 

planering och insatser mellan olika yrkesgrupper så långt det går. 
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En intressant del av resultatet handlar om att de äldre uppfattar att det är hemtjänsten som planerar 

och bestämmer hur och när insatserna ska ges. Även om den äldre personen varit med i ett 

planeringssamtal med sin kontaktperson där genomförandeplan upprättats är det inte säkert att den 

äldre personen har uppfattat att hen haft något självbestämmande och inflytande över planeringen. 

Detta stämmer väl överens med tidigare forskning som har visat hur personal ofta dominerar 

planeringssamtal och att den äldre inte i tillräckligt stor utsträckning uppmanas att ge uttryck för sina 

önskemål (Berglund m.fl. 2012). Ser vi detta i ljuset av att personal ofta trivialiserar de äldres åsikter 

och önskemål, som Harnett (2010) visat, så ökar förståelsen för hur det kan komma sig att de äldre 

inte upplever sig ha inflytande över planeringen. Att genomföra planeringssamtal där den äldre får 

vara delaktig utifrån sin förmåga och få stöd i planeringen utifrån behov kräver en hög kompetens hos 

undersköterskan. En viktig del av undersköterskans uppdrag blir i planeringssamtalet att bidra till 

balans i hanterbarheten. Holm Ivarsson och Ortiz skriver i boken MI – Motiverande Samtal (2013):  

 Efter biståndsbedömningen avgörs vad som konkret ska utföras, hur och när, av 

 den äldre i samarbete med utföraren i en genomförandeplan. Det ställer höga 

 krav på att den som har genomförandesamtal med den äldre förmår att skapa ett gott 

 samarbetsklimat och fångar upp den enskildes önskemål om hur hjälpen ska 

 utföras, för att på så sätt se till att den äldre får ett verkligt inflytande över vad 

 som ska planeras. Det är mycket viktigt att den äldre får formulera sina 

 önskemål aktivt (s 86). 

 

I resultatet sågs även ett samband mellan kontaktmannaskap och upplevelsen av självbestämmande 

och inflytande. För de äldre som inte visste vem som var deras kontaktman var det påtagligt att de inte 

heller upplevt sig ha inflytande över planeringen. Resultaten visar på vikten av att de äldre omgående 

när de får beslut om hemtjänst får en namngiven kontaktman. Denna kontaktman bör den äldre 

personen få träffa och påbörja en relation med så snart som möjligt. Kontaktmannen ska sen vara 

spindeln i nätet och hålla samman omsorgen. Kontaktmannen kan då bli en viktig bidragande resurs i 

den äldres omsorg vilket stärker hanterbarheten. En central uppfattning som de äldre har om 

självbestämmande och inflytande är att det ska bli som man bestämt för att man ska ha ett reellt 

inflytande. Därför är det viktigt att kontaktmannen följer upp den ursprungliga planeringen 

tillsammans med den äldre personen. Vid dessa uppföljningssamtal bör man utifrån resultatet följa 

upp om den enskilde är nöjd och om det blivit som de bestämt samt att tillsammans se över hur 

tidspotten använts. Kontaktmannen kan genom dessa uppföljningsmöten bidra till stärkt 

hanterbarhet. 

 

Meningsfullhet 

Westlund (2009) beskriver hur möjlighet att vara delaktig i planering och utförande kan bidra till att 

stärka känslan av meningsfullhet. Ur det salutogena perspektivet, där meningsfullhet är en av de 

grundläggande hälsofrämjande komponenterna, ses studiens resultat avseende bristen på inflytande i 

planeringen som bekymmersamt för individens känsla av sammanhang. Att få bestämma, vara 
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delaktig och ha inflytande ökar motivationen till att kämpa även vid påfrestningar, svårigheter och 

belastningar (Westlund, 2009). Enligt de Sao José, Barros, Samitca och Teixeira (2016) kan avsaknad 

av delaktighet i beslutsfattandet leda till att de äldre får en negativ upplevelse av att få hjälp. De Sao 

José m.fl. (2016) har undersökt hur äldre personer beskriver upplevelsen av att få hjälp. De har 

identifierat ett antal faktorer starkt kopplade till om upplevelsen av att få hjälp blir positiv eller negativ 

för den äldre personen. De faktorer som har samband med de äldres positiva upplevelser handlar om 

ömsesidighet, respekt och uppmärksamhet, trygghet och säkerhet samt delaktighet i beslut gällande 

omsorgen. De faktorer som identifierats i samband med att de äldre har negativa upplevelser handlar 

om svårigheter med att be om hjälp, ambivalens, att man inte är delaktig och att man förlorat sin 

självständighet, sitt självbestämmande, sin självkänsla och sociala identitet. Den faktor som finns med 

på både positiv- och negativlistan handlar om möjligheten att vara delaktig i beslut gällande omsorgen. 

Att få möjlighet att vara delaktig och ha inflytande i beslutsprocessen bidrar enligt de Sao José m.fl  

(2016) till att de äldre upplever det som positivt att få hemtjänst medan avsaknad av delaktighet och 

inflytande ger negativa upplevelser av att få hemtjänst. De Sao José m.fl (2016) har visat att många 

gånger upplever de äldre att deras önskemål och behov inte tas på allvar. De upplever att 

hemtjänstpersonalen fattar beslut för dem och utför insatserna utifrån hemtjänstens rutiner istället för 

att inbjuda till delaktighet. Detta leder i sin tur till att den äldre personen upplever det som negativt att 

få hemtjänst (ibid). Slutsatserna som de Sao José m.fl. drar stärker denna studies resultat avseende 

vikten av att fokusera på att stärka den enskildes självbestämmande och inflytande över planeringen. 

Som de Sao José m.fl.(2016) tar upp så är det ofta hemtjänstens rutiner som påverkar hur insatserna 

utförs. Även Henderson och Caplan (2008) lyfter fram att just rutiner och rigiditet hos hemtjänsten 

kan medföra att äldre inte blir nöjda med sin äldreomsorg trots till synes välstrukturerade metoder, 

arbetssätt och program. Detta stärker denna studies resultat om att rambeslutet, som kan ses som en 

välstrukturerat arbetssätt som stämmer väl överens med de äldres uppfattningar om vad som är viktigt 

att bestämma om, ändå inte lever upp till sina intentioner om inte rigiditet och rutiner samtidigt 

luckras upp. 

 

De saker som de äldre tyckte var meningsfullt och viktigt att bestämma om handlade om när 

hemtjänsten skulle komma, hur hjälpen ska utföras och att hemtjänsten på ett flexibelt sätt kunde 

möta de äldres behov utifrån dagsform. Detta resultat stämmer väl överens med Harnetts (2010) fynd 

om att det är de, som hon kallar det, triviala sakerna i vardagen som har stor betydelse för de äldre. Att 

öka förståelsen hos hemtjänstpersonalen kring vikten av att få bestämma om detaljer i sin omsorg ses 

som centralt. Denna förståelse skulle då kunna minska risken att personalen trivialiserar det som de 

äldre ger uttryck för som viktigt, som Harnett (2010) påvisade i sin forskning. Att som 

hemtjänstpersonal vara lyhörd och intresserad av det som är viktigt för den äldre när det gäller 

hemtjänsten bidrar till att stärka den enskildes meningsfullhet. 

 

Resultaten visade att de äldre tyckte det var viktigt att få bestämma över när hemtjänsten skulle 

komma och hur hemtjänsttiden skulle fördelas och användas. Samtidigt är de äldres önskemål om tid 

något som enligt författarens erfarenhet ofta ger upphov till diskussioner kring rättviseperspektivet 

bland personalen. Jönsson och Harnett (2015) beskriver hur rättighetsperspektivet för äldre ser 
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annorlunda ut än för andra grupper i samhället. Yngre personer med funktionsnedsättning jämförs 

med jämnåriga personer utan funktionsnedsättning då samhället bedömer deras rättigheter. Äldre 

personer med behov av äldreomsorg däremot jämförs med andra personer i behov av äldreomsorg då 

deras rättigheter bedöms. Jönsson och Harnett efterfrågar därför att äldre personer i behov av 

hemtjänst eller annan äldreomsorg istället ska jämföras med andra äldre, den så kallade tredje åldern, 

när de åberopar sin rätt till likvärdiga omständigheter (ibid). Ett sådant perspektivskifte skulle 

troligtvis kunna bidra till att även hemtjänstpersonal i större utsträckning skulle välkomna 

individuella önskemål vad gäller tid och sträva efter att tillmötesgå dessa ännu mer vilket skulle kunna 

stärka den enskildes meningsfullhet. 

 

Resultatet visade även att det finns en stor inbördes variation mellan de äldre avseende vilka saker 

som de äldre ansåg vara viktiga att bestämma över. Detta stämmer väl överens med ett väletablerat 

faktum att ju äldre vi blir ju mer olika varandra blir vi (Ernsth Bravell, 2013). Fokus på vikten av den 

individuella anpassningen har också ökat de senare åren i och med tillägget i socialtjänstlagen om en 

nationell värdegrund för äldreomsorgen där individanpassningen går som en röd tråd (prop. 

2009/10:116). 

 

En annan anledning till varför vissa personer anser att det är viktigt att bestämma om olika saker 

medan andra inte tycker det är viktigt kan ha att göra med den inställning till stöd från hemtjänsten 

som olika personer har. Olaison (2009) konstaterar att en del ser hemtjänsten som ett intrång, andra 

som ett stödjande komplement och ytterligare en grupp ser det som en rättighet. Även resultaten i 

denna studie tyder på att den individuella inställningen till stödet påverkar i vilken utsträckning de 

äldre tycker att självbestämmande och inflytande är viktigt eller inte. De personer som gav uttryck för 

att hemtjänsten upplevdes som ett intrång eller en rättighet uppfattade också vissa detaljer kring när 

och hur stöd och hjälp ska ges som oerhört viktiga. De äldre personer som såg hemtjänsten som stöd 

uttryckte bara glädje och nöjdhet med att hemtjänsten kommer, för dem var inte självbestämmandet 

så viktigt. För en del var det också skönt att kunna lämna över beslutsfattandet till hemtjänsten. Dessa 

resultat kan jämföras med tidigare studier kring val av hemtjänstutförare vilket äldre personer nu mer 

och mer förväntas ta beslut kring (Meinow, Parker och Thorslund, 2011). De äldre som är mest i behov 

av stöd från äldreomsorgen, och som då skulle ha mest nytta av att kunna göra goda val kring sin 

hemtjänst t.ex. avseende hemtjänstutförare mm, är de med högst förekomst av kognitiva och fysiska 

begränsningar vilka påverkar personens förmåga till rationella val gällande sin hemtjänst (ibid).  

 

En del äldre gav också uttryck för att besöken från hemtjänsten var något man såg fram emot och 

något som minskar deras känsla av ensamhet. Tidigare studier har visat att personer som bor med en 

partner har mindre ensamhetkänsla (Prieto-Flores, Fernandez-Mayoralas, Forjaz, Rojo-Perez och 

Martinez-Martin, 2011). Förutom avsaknad av en partner så har många äldre inte så stora sociala 

nätverk vilket påverkar känslan av ensamhet. Prieto-Flores m.fl. (2011) visar dock på intressanta 

samband mellan om man känner sig nöjd med sin boendemiljö, om man bor som man önskar och vill, 

så minskar också känslan av ensamhet.  Det tillsammans med den resurs som hemtjänsten utgör kan 

för många minska ensamhetskänslan vilket också deltagarna i denna studie gav uttryck för.  
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I det dagliga mötet med hemtjänsten uppfattar ändå de äldre att de har självbestämmande och 

inflytande. Personalen i hemtjänsten har antagit ett flexibelt förhållningssätt där de i varje möte utgår 

från vad den enskilde önskar stöd och hjälp med just idag och utgår från den enskildes varierande 

dagsform. Detta är något som de äldre uppskattar och önskar mer av. Just flexibiliteten i 

förhållningssättet verkar vara nyckeln till att de äldre känner att de har självbestämmande och 

inflytande i vardagen. Så även om det i planeringen, som de äldre då alltså inte känner att de haft 

inflytande över, står städning så kan man istället gå ut en promenad om den äldre önskar det just 

denna gång. Detta flexibla förhållningssätt i vardagen stärker de äldres känsla av självbestämmande 

och inflytande.  

 

Metoddiskussion 

Intervjuerna 

Som beskrivits ovan under avsnittet etiska överväganden har deltagarna tillfrågats om medverkan i 

studien på sätt som överensstämmer med etiska regler. En kritik mot kvalitativ forskning är att det 

ofta sker ett bekvämlighetsurval. I denna studie har urval till intervjuer gjorts efter de kriterier som 

ansågs som lämpliga utifrån studiens syfte, som beskrivits under avsnittet metod. Det finns olika 

uppfattningar om hur många intervjuer man bör göra för att kunna analysera sitt resultat. För 

intervjuer med öppna frågor har ca 10-20 personer satts som ett riktmärke (Danielsson, 2012). I denna 

studie har åtta personer tackat ja till att delta i sammanlagt sju intervjuer vilket kan ses som i minsta 

laget. Det som talar för att materialet ändå är tillräckligt stort för att kunna analyseras och dra 

slutsatser ifrån är att deltagarna gav uttryck för liknande uppfattningar och inga nya fynd tillkom. 

Intervjuerna genomfördes som semistrukturerad intervju med öppna frågor. En kritik mot kvalitativt 

tolkande tillvägagångssätt är att man styr svaren genom de frågor man ställer. Att intervjuguiden har 

redovisats som bilaga ökar dock studiens tillförlitlighet.  

 

Analysprocessen 

I denna studie har kvalitativ induktiv innehållsanalys genomförts som analysmetod. I kvalitativ 

forskning finns en rad olika kvalitativa metoder och det saknas konsensus om vilken metod man bör 

använda vilket i sig är en del av kritiken mot kvalitativ forskning. Däremot finns ett antal riktlinjer för 

de olika metoderna som talar för vilken man bör använda i olika sammanhang och utifrån olika 

forskningsfrågor. För intervjuer som bandas och transkriberas ordagrant är kvalitativ innehållsanalys 

lämpligt då det ursprungligen är en metod för att analysera texter (Danielsson, 2012). 

 

Alla steg i studiens datainsamling och analysprocess har beskrivits metodiskt vilket stärker studiens 

trovärdighet (Danielsson, 2012). Pålitlighet har säkrats genom att intervjuerna bandats och dessa 

inspelningar har transkriberats ordagrant.  Hela processen har beskrivits på sådant vis att andra som 
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läser den kan förstå precis hur författaren gjort och kan granska metod och resultat kopplat till det. 

Tillförlitlighet säkras genom att det är de äldre själva som är informanter i intervjuerna, de berättar 

om sina egna upplevelser. Då personerna som intervjuats befinner sig i någon form av 

beroendeställning till äldreomsorgen, även om det inte är till författaren direkt, har författaren gjort 

allt för att de ska känna sig trygga i deltagandet. 

 

Då studiens syfte var att undersöka äldre personers uppfattningar och metoden som användes var 

semistrukturerad intervju med öppna frågor anser författaren att materialet har tolkats genom hela 

processen. Därför är bearbetningen av latent innehåll. Elo och Kyngäs (2007) menar till skillnad från 

Graneheim och Lundman (2004) att tolkningen i sig utesluter möjligheten att göra en manifest 

innehållsanalys av data. Graneheim och Lundman (2004) menar att en manifest analys kan göras i 

denna forskningsdesign. När det gäller denna studies syfte att öka förståelsen för deltagarnas 

uppfattning om självbestämmande och inflytande relaterat till rambeslut i hemtjänsten och analysen 

har gjorts genom att kondensera och koda deltagarnas ord är författarens uppfattning att en tolkning 

större än vad som kan vara tillämpligt på manifest innehållsanalys har krävts. Därför har latent 

innehållsanalys genomförts. 

 

Författaren har genomgående i hela processen fokuserat på datamaterialet som det primära och 

försökt bortse från sina förutfattade meningar eller teoretiska antaganden i syfte att göra en induktiv 

innehållsanalys. För att däremot stärka kvalitet och tillförlitlighet i studien har författaren noggrant 

beskrivit sin egen förförståelse avseende området samt erfarenheter av kvalitativ forskningsmetod.  

 

Ur författaren epistemologiska perspektiv ses kunskapen om fenomenet som något som är 

applicerbart på den kontext som studien omfattar. En kritik som riktas till kvalitativ forskning är faran 

att man generaliserar utifrån sitt resultat. Resultaten från studier som denna går inte att generalisera, 

men dock överföras till liknande situationer (Danielsson, 2012). Författarens uppfattning är därför att 

den förståelse för de äldres uppfattningar om självbestämmande och inflytande relaterat till rambeslut 

som studien bidragit till kan vara till nytta i den egna organisationen när rambeslut ska införas i övriga 

delar av kommunen.   
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Slutsatser 

Studiens syfte var att beskriva äldre personers uppfattningar om självbestämmande och inflytande 

relaterat till rambeslut i hemtjänsten. 

 

Analysen resulterade i tre kategorier som beskriver dels de äldres vaga uppfattningar om innebörden 

av begreppen, dels vad de äldre tycker är viktigt att ha inflytande över och dels att de äldre uppfattar 

sig ha inflytande i stunden men inte i planeringen.  

 

De äldre beskriver bland annat att det är viktigt att ha inflytande över när man ska få sin hemtjänst, 

hur städningen utförs och att det finns flexibilitet utifrån dagsform. En slutsats som kan dras utifrån 

detta är att det som de äldre tycker är viktigt att ha självbestämmande och inflytande över stämmer väl 

överens med intentionerna för införandet av rambeslut.  

 

De äldre uppfattar att de har självbestämmande och inflytande i stunden, i den faktiska vardagen, men 

inte i själva planeringen av insatserna. En slutsats som kan dras från detta är att ansträngningar för att 

möjliggöra och tydliggöra den enskildes inflytande över själva planeringen och därefter återkommande 

följa upp det man kommit överens om för att säkerställa att det blir så som man bestämt ses som 

avgörande för att den enskilde ska ha ett reellt inflytande och självbestämmande.  

 

En annan slutsats är att samtliga tre faktorer i den salutogena teorin, begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet, är essentiella för att rambeslutets intentioner om ökat självbestämmande och 

inflytande ska uppnås. 

 

Nästa steg i detta arbete skulle kunna vara att fortsätta undersöka arbetssättet rambesluts effekter då 

det införts i resterande delar av kommunen. Denna studie syftade till att lyfta fram de äldres röst i 

sammanhanget. Även forskning kring personalens upplevelser av arbetssättet samt deras behov av 

stöd och utbildning ses som önskvärd för att ytterligare bidra till kunskap om hur äldreomsorgen kan 

stärka de äldres självbestämmande och inflytande. Även forskning kring kommunikation och 

interaktion mellan de äldre och kontaktpersonal välkomnas för att öka kunskap och förståelse för hur 

de äldres självbestämmande och inflytande påverkas i planering och uppföljning av hemtjänstinsatser. 

 

Tack 

Denna uppsats har varit möjlig att genomföra tack vare ett stort stöd från min fantastiska handledare 

Marie Ernsth Bravell. Stort tack till dig Marie. Jag vill också uttrycka ett stort tack till min chef 

Ingeborg Esping för all uppmuntran och för att du gett mig möjligheten att vara en del i samarbetet 

mellan verksamhet och forskning. Tack till övriga lärare vid Institutet för gerontologi och alla härliga 

kollegor på socialförvaltningen. Och till sist ett stort tack till min fantastiska familj för att ni hejat på så 
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Bilaga 1 – Informationsbroschyr om rambeslut 
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Bilaga nr 2 

    Jönköping den 14 augusti 2015 

Information om studie kring rambeslut i hemtjänsten 

 

Som Du kanske känner till så pågår ett projekt med att införa rambeslut i hemtjänsten. 

Rambeslut innebär att du får större inflytande över din hemtjänsttid i jämförelse med 

detaljbeslut som innebär att biståndshandläggaren anger vilka insatser du blivit beviljad och 

hur ofta de ska utföras. I rambeslutet anges istället den sammanlagda hemtjänsttid som du är 

beviljad tillsammans med en beskrivning av de behov som tiden ska tillgodose. Tillsammans 

med din kontaktman i hemtjänsten planerar du hur din beviljade tid ska användas och fördelas 

samt vad som är viktigt för dig när du får stöd från hemtjänsten. Detta skriver ni ner i din 

genomförandeplan. 

 

Som en del i uppföljningen av detta genomförs nu en studie med syfte att undersöka äldre 

personers uppfattningar om självbestämmande och inflytande relaterat till rambeslut. Jag som 

genomför studien är magisterstudent vid Hälsohögskolan samt arbetar som 

projektledare/samordnare i äldreomsorgen i Jönköpings kommun. Jag har fått ditt namn från 

projektledarna för rambeslut. Min fråga till dig är om du kan tänka dig att delta i en intervju 

om dina uppfattningar om självbestämmande och inflytande relaterat till rambeslut. 

 

Vad innebär det för dig? 

Intervjun kommer att genomföras i din hemmiljö och beräknas ta max 1 timme i anspråk.  

Intervjun spelas in med bandspelare för att säkerställa en korrekt åter-givelse. Informationen 

som framkommer under intervjun kommer att avidenti-fieras, så att det inte blir möjligt att 

spåra till dig som enskild person. Biståndshandläggare och hemtjänstpersonal som du träffar 

till vardags kommer inte att få reda på vad du berättar.  

 

Deltagandet är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta din medverkan utan att 

motivera varför. Den vård och omsorg du får kommer inte att påverkas av om du deltar i 

studien eller inte. 

 

Jag kommer inom den närmsta tiden att kontakta dig för att efterhöra om du önskar att 

medverka i intervjun. Jag kommer då att beskriva studien närmare och svara på eventuella 

frågor. Har du redan nu några frågor går det bra att kontakta mig. 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Helena Ågren 

Leg. sjukgymnast, projektledare/samordnare Jönköpings kommun  

 

Telefon  Mejladress  

036-10 29 03  helena.agren@jonkoping.se 
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Samtycke till att delta i intervju angående   

Äldre personers uppfattningar om självbestämmande och inflytande relaterat till rambeslut 

i hemtjänsten  

 

 

 

Jag har läst informationen om undersökningen och jag är införstådd med syftet och om vad 

studien innebär för mig. Jag är också medveten om att deltagandet i studien är fullt frivilligt 

och att jag när som helst kan avbryta min medverkan utan att motivera varför och utan att det 

påverkar den vård och omsorg som jag får. 

 

 

 

 

_____________________________________________________ 

Namn 

 

_____________________________________________________ 

Namnförtydligande 

 

 

______________________________________________________ 

Ort och Datum 

 

 

 

Bilaga nr 3 
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Intervjuguide 

Nu har ju du fått beslut om hemtjänst där du utifrån dina behov fått en pott med tid som du 

tillsammans med din kontaktman fördelat ut i din genomförandeplan. Detta kallar vi 

rambeslut. Rambeslut innebär att du kan styra mer över både när och hur tiden ska användas.  

De här frågorna handlar om hur du uppfattar begreppen självbestämmande och inflytande i 

relation till ditt rambeslut. Vi kommer först prata lite om när du och din kontaktman planerade 

ut tiden i din genomförandeplan och sen lite om hur det är när hemtjänsten kommer hem till 

dig i vardagen. 

_________________________________________________________________________ 

Först lite om din bakgrund: 

 Ålder 

 Kön 

 Ensamboende/sammanboende 

 Bor i stadsmiljö eller på landet 

 Hur länge har du haft hemtjänst 

 Vad har du för hjälp/stöd/insatser från hemtjänsten? 

 

 

 

_________________________________________________________________________ 

 

Följdfrågor att använda vid behov: 

 Kan du utveckla detta lite mera? 

 Kan du berätta lite mer? 

  

Bilaga nr 4 
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Vad är viktigt för dig att ha inflytande över när det gäller din hemtjänst? 

 Om man delar upp detta på när ni planerade i din genomförandeplan när och hur 

 hemtjänsten skulle ges – vad var viktigt för dig att ha inflytande över då? 

 Om man tänker på nu då när hemtjänsten kommer till dig – vad är viktigt för dig 

 att ha inflytande över då? 

I vilken utsträckning tycker du att du har inflytande över din hemtjänst? 

 Om vi tänker på när ni planerade i genomförandeplanen när och hur hemtjänsten 

 skulle ges – vad tycker du att du hade inflytande över då, i själva planeringen? 

 Om vi tänker på nu i det dagliga när hemtjänsten kommer hem till dig – vad 

 tycker du att du har inflytande över nu i det dagliga? 

Man pratar ju ibland om inflytande och självbestämmande, vad innebär inflytande för dig?  

Vad innebär självbestämmande för dig? 

Tycker du att det är någon skillnad på inflytande och självbestämmande? 

 Om deltagaren inte skiljer på begreppen säger intervjuaren: ”Jag tänker att 

 inflytande handlar om att vara delaktig och vara med och påverka och att 

 självbestämmande handlar om att vara den som bestämmer”. Hur tänker du 

kring  det? 

De som haft detaljbeslut tidigare: Upplever du att ditt inflytande har påverkats i och med att 

du nu har rambeslut? 

 

Stödord. Om dessa inte nämns av deltagaren ställs följande frågor om dem: 

 Vad/vilka insatser: Vilket inflytande hade du över vad hemtjänsten ska hjälpa 

 dig med, d.v.s. vilka insatser du får stöd med. 

 Hur/på vilket sätt: Vilket inflytande hade du över hur, d.v.s. på vilket sätt, 

 insatserna ska göras? 

 När/tid: Vilket inflytande hade du över tiden, d.v.s. kunna påverka vid vilka 

 tider personalen ska komma och hur tidspotten ska fördelas över veckan? 
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Stödord. Om dessa inte nämns av deltagaren ställs följande frågor om dem: 

Stöd med annat: Om du tillfälligt skulle önska stöd med annat än det som finns 

beskrivet i genomförandeplanen t.ex. få hjälp att plantera om krukväxterna istället för 

en promenad idag – vilket inflytande har du över det? 

Byta insats: Om du tillfälligt skulle önska byta en inbokad insats mot en annan, t.ex. 

inbokad städning mot t.ex. att gå ut på en promenad – vilket inflytande har du över 

det?  

Ändra tid: Om du tillfälligt skulle vilja ändra eller flytta inplanerade besök – vilket 

inflytande har du över det? 
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Ansökan om granskning i lokal forskningsetisk kommitté  

vid Hälsohögskolan i Jönköping 

”Äldre personers uppfattningar om självbestämmande och inflytande  

relaterat till rambeslut i hemtjänsten” 

 

Bakgrund 

Det övergripande syftet med studien är att beskriva hur äldre personer uppfattar 

självbestämmande och inflytande relaterat till rambeslut i hemtjänsten. Studien är ett 

examensarbete i gerontologi på avancerad nivå.  

Nuläge 

Socialtjänstlagen (2001:453) och hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) reglerar det ansvar 

som kommunerna har för vård och omsorg om äldre. Som äldre räknas personer över 65 år. 

Enligt socialtjänstlagens fjärde kapitel och första paragraf har: 

 …den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem 

 tillgodosedda på annat sätt rätt till bistånd av socialnämnden för sin 

 försörjning och livsföring i övrigt./…/ Den enskilde ska genom biståndet 

 tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet ska utformas så att det 

 stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv  (2001:453).  

Att söka stöd från socialtjänsten är frivilligt. Biståndsbeslut utgår från att den enskilde gör en 

ansökan om stöd.  

I Jönköpings kommun beviljas de äldre biståndsbeslut för sin hemtjänst i form av detaljbeslut. 

Detaljbeslut innebär att den hjälp och stöd som den enskilde blir beviljad anges i form av 

insatser samt hur ofta dessa insatser ska utföras. Under hösten 2015 kommer ett 

införandeprojekt genomföras inom ett geografiskt avgränsat område i hemtjänsten i 

Jönköpings kommun. Införandeprojektets syfte är att införa rambeslut i hemtjänsten. I ett 

Bilaga nr 5 
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rambeslut anges inte specifika insatser och hur ofta dessa ska utföras (som vid detaljbeslut). I 

rambeslutet anges istället den sammanlagda hemtjänsttid som den enskilde är beviljad samt 

vilka behov som ska tillgodoses inom den beviljade tiden. Den enskilde får därigenom större 

inflytande över vad som ska utföras och hur tiden ska fördelas. Detta planerar den enskilde 

tillsammans med sin kontaktpersonal inom hemtjänsten. Detta dokumenteras i en 

genomförandeplan (Socialstyrelsen, 2014). Rambeslut, som det är formulerat i 

införandeprojektets beskrivning, innebär också att den enskilde har rätt till tillfälliga önskemål 

om stöd med annat än det som finns beskrivet i genomförandeplanen så länge önskemålen 

inte strider mot målsättningen i beslutet, det kan handla om önskemål utifrån den enskildes 

dagsform, väderlek med mera. Rambeslut syftar, enligt äldrenämndens ambition, till att stärka 

den enskildes självbestämmande och inflytande, vilket i sin tur kräver en mer flexibel och 

situationsanpassad hemtjänst.  

Syfte 

Syftet är att undersöka äldre personers uppfattningar om självbestämmande och inflytande 

relaterat till rambeslut i hemtjänsten. 

Studiens design 

Studiens syfte har varit vägledande i valet av metod, varför kvalitativ design ansetts lämplig 

(Henricson & Billhult, 2012). Metoden som valts är kvalitativ forskningsintervju genom 

semistrukturerad intervju med öppna frågor (Danielsson, 2012). Urval av deltagare är ca 10 

äldre personer som under hösten 2015 erhåller hemtjänst utifrån rambeslut. Personer som inte 

kan förmedla sin uppfattning verbalt t.ex. person som inte behärskar det svenska språket 

adekvat eller person med svår kognitiv nedsättning exkluderas. Intervjuerna kommer 

genomföras i den äldre personens hem med öppna frågor utifrån en förbestämd frågeguide. 

Intervjuerna kommer att bandas och transkriberas ordagrant. Datamaterialet kommer att 

analyseras genom kvalitativ innehållsanalys (Elo & Kyngäs, 2008). 

Förväntad praktisk nytta 

Nyttan med att genomföra studien är för både samhället och den egna organisationen att bättre 

förstå de äldres uppfattningar om självbestämmande och inflytande när de erhåller hemtjänst 

utifrån rambeslut. Denna kunskap kan i den egna organisationen vara till nytta när rambeslut 

ska införas i övriga delar av kommunen. Nyttan för författaren är även att fördjupa sin 

kunskap inom vetenskaplig teori och metod. Möjliga vinster med studien för deltagarna är att 

det kan upplevas som positivt att få prata om sin egen situation och att det kan bli ett trevligt 
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avbrott i vardagen. Vi kan däremot inte se några direkta vinster för deltagarna med att de 

skulle erbjudas att få ta del av forskningsresultatet. 

Etiska överväganden 

Studien följer etiska riktlinjer och principer om informationskrav, samtyckeskrav, 

konfidentialitetskrav och nyttjandekrav (Vetenskapsrådet, 2002; SFS 2003:560). Deltagarna 

får muntlig och skriftlig information om studiens syfte och vad deltagande i studien innebär 

(bilaga 1).  

 

I informationen framgår det tydligt att deltagande är frivilligt och att den äldre har full rätt att 

tacka nej utan att det på något sätt kommer påverka hans/hennes framtida eller nuvarande 

omsorg, samt att han/hon när som helst kan avbryta sitt deltagande. För att minska risken att 

frivilligheten kan ifrågasättas kommer den biståndshandläggare som ansvarat för utredning 

och biståndsbeslut inte vara den person som tillfrågar den enskilde om att delta i studien. 

Biståndshandläggaren kommer enbart kort informera den enskilde om att det pågår en studie 

kring rambeslut samt fråga om de får lämna dennes namn och kontaktuppgifter till författaren 

som tar kontakt och informerar om studien. Den enskilde behöver alltså inte där och då till sin 

biståndshandläggare ta ställning till om hen vill vara med i studien eller inte, utan enbart ge 

sitt medgivande till att kontaktuppgifter får lämnas. Därefter tar författaren, som den enskilde 

inte befinner sig i beroendeställning till, muntlig kontakt med den enskilde samt skickar hem 

informationsbrev. Vid denna muntliga kontakt erbjuds den enskilde några dagars betänketid 

kring om hen vill delta i studien eller ej. Författaren kontaktar därefter åter den enskilde via 

telefon för att efterhöra om hen önskar medverka i intervjun samt vid jakande svar boka in tid 

för intervjun. Vill den enskilde inte ha betänketid utan tackar ja direkt bokas tid för intervjun 

in direkt.  Vid intervjutillfället kommer den enskilde skriva under informerat samtycke (bilaga 

2). Inga intervjuer kommer genomföras utan ett undertecknat informerat samtycke. 

Författaren till denna studie är inte projektledare för införandeprojektet. 

 

I informationen framgår det även tydligt att uppgifterna kommer att behandlas konfidentiellt 

så att det inte går att spåra deltagarna. Intervjuerna kommer genomföras, bandas och 

transkriberas av författaren. Endast författaren och dennes handledare kommer ha tillgång till 

materialet. Det insamlade materialet kommer att avidentifieras och förvaras på säkert vis.  
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I informationen framgår det även vem som är huvudman samt i vilka sammanhang det 

insamlade materialet kommer att användas. 

 

Medverkan i studien, där deltagarna blir intervjuade i sitt hem, skulle kunna innebära viss 

stress för deltagarna. Dessutom kan intervjuerna väcka känslor hos deltagarna vilket då måste 

beaktas och hanteras på ett varsamt sätt. Deltagarna, som är i behov av hemtjänst, befinner sig 

i en beroendeställning till socialtjänsten och därför är det av stor betydelse att de får 

information om att deras berättelser inte kommer föras vidare till varken handläggare eller 

utförare, att deras berättelser inte kommer kunna härledas till specifik individ och att de när 

som helst kan avbryta sitt deltagande. Det är av stor betydelse att alla specifika beskrivningar 

om en person avidentifieras, så att det i resultatet blir en mer generell beskrivning av 

”Personas” framträdande istället. 

 

Författare:  

Helena Ågren, Leg. Sjukgymnast och Projektledare/Samordnare äldreomsorg, Jönköpings 

kommun 

Handledare:  

Marie Ernsth Bravell, Leg. Sjuksköterska och Fil. Dr i Gerontologi 
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Kategori 2 

Viktiga saker att 

bestämma om 

 

Viktigt att 

bestämma över 

tiden  

Vill ha inflytande 

över när jag ska 

gå upp på 

morgonen 

H. mm, vad bra. Men då skulle jag vilja börja med att fråga dig vad du tycker är viktigt att ha 

inflytande över när det gäller din hemtjänst? 

I: ALLT! …tyst… 

H: mm. Kan du ge lite exempel? 

I: ja, men det är klart att jag vill ha inflytande när jag ska gå upp på morgonen, till exempel… 

H. mm, talar du om tiden då? 

I. ja, tiden alltså. Och sen…det har jag ju inflytande om…det är inte så du menar eller? 

H: jag kommer till det sen: om du tycker att du har inflytande eller inte, men jag vill ändå börja 

med att höra vad du tycker är viktigt för dig att inflytande över? 

I: det är ju, det är ju de här frågorna som vi säger nu här: när man ska stiga upp och sånt på 

morgonen, och, och den hjälp jag behöver naturligtvis. (nr7) 

  Jag brukar alltid 

ha städat på 

fredagarna. Vanor 

och rutiner 

Tycker du att det var viktigt för dig att ha inflytande över vilken dag du får städningen? 

I. ja det tyckte jag. Jag tyckte det var skönt att få det på fredagen så får man det dammsugat till 

helgen. Så det.. tyst 

H. mm är det viktigt för dig att ha inflytande över vilken dag de kommer? 

I. ja, för det brukar jag ju alltid ha städat på fredagarna (nr5) 

 

  Viktigt att veta 

om de kommer på 

förmiddagen eller 

eftermiddagen 

B: men man skulle veta om de kommer på förmiddagen eller på eftermiddagen, för man vet inte 

vilket de gör det alltså, en del kan komma på förmiddagen och en del på eftermiddagen (nr4) 

 

 

Bilaga nr 6 
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  Viktigt att veta 

när de kommer 

H: Om vi tänker på din hemtjänst här om du skulle berätta för mig vad du tycker är viktigt när 

det gäller din hemtjänst… Vad som är viktigt för dig. 

I: ja, det är att jag vet när de kommer. Tyst… 

H: kan du berätta lite mer? 

I: ja, man blir ju lite låst annars. Man vill ju ha det planerat och det är därför jag har tjatat om 

den här (pekar på schemat). För den har jag inte haft från början. (nr6) 

 

  Vill sköta 

fördelningen av 

tiden själv så det 

blir städat varje 

vecka istället för 

varannan 

I: ja, det är ju den jag är ute efter. Det behöver inte vara punkt om vi bestämmer då att det 

skulle bli så här istället för tre timmar så blir det fyra timmar, det är ju inte…. Det är ju inget 

heligt i det på något sätt. Va. Utan det där kan vi sköta själva tycker jag. Och då kanske få 

någon sån som håller lite ordning på mig i den andra veckan va, för detta är ju, jag har ju tre 

timmar… eeh… tror jag det var…varannan vecka till det…jag tror det var så… och…(nr7) 

  Vill kunna 

använda min tid 

på ett smidigt sätt 

till det jag vill 

I: så just det här med att de åker ut till mig så här flera gånger per dag, skulle man inte på ett lätt 

sätt säga till dem att jag behöver inte den hjälpen då, men ni kan göra det och det istället åt mig. 

(nr7) 

 

I: nej, jag har inte det behovet av det, och då tycker jag, på den tiden kan jag få något annat, 

tycker jag, bland annat mer hjälp med att städa. Va? /nr7) 

 Viktigt att 

bestämma över 

Viktigt att städa 

noggrant och 

H: när det gäller din hemtjänst, vad är viktigt för dig att ha inflytande över? 

A: att de gör det noggrant 
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hur städningen 

utförs 

ordentligt A: ja, och det ska vara gjort ordentligt. (nr 4) 

___________________________________ 

I: jag vill ju ha ordning och reda på mina saker… 

H: mm, vad kan det vara som du ber personalen om hjälp med då då? 

I: ja att hålla ordning på det och, så de inte grejar till och stökar… som det här till exempel som 

du sitter på… (slätar ut pläden) 

H. göra lite snyggt? 

I. ja, ja, det vill jag ha! Det tycker jag är bra. Och så nu då städar de och så gör de det 

ordentligt. DET(betonat) vill jag ha inflytande över! (nr7) 

 ** Viktigt att städa 

rejält 

jag har aldrig lidit av städdille, om du säger, det där att, liksom att. Nej jag tycker,. Jag har 

jobbat rätt mycket ideellt, det finns annat att lägga tid på, än att springa och städa stup i kvarten 

H: mmm 

I: men däremot så tycker jag liksom jag vill städa rejält. (nr1) 

 ** Viktigt att städa 

med såpa för jag 

har allergi 

vi hade alltid, ja, själv är jag en sån där såptant, som jag säger, att jag har torkat, dammsugit och 

torkat golvet med såpa ända sen jag gifte mig… för jag har nämligen svår nickelallergi(nr1) 

 ** Jag har sagt ifrån 

– ingen såpa på 

parketten 

I: jo fast det har jag ju sagt ifrån att på parketten här får de ju inte ta med såpa här i vattnet – 

utan det ska bara vara rent vatten, men för övrigt att de får ta såpa i vattnet till korkmattorna. 

H. mm 

I: så det har jag ju sagt ifrån och det följer de (nr5) 

  Personalen borde B: det är väl svårt. Alltså det kommer, det kommer en nu och så kommer en nästa gång, det 
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veta var, vad och 

hur de ska städa 

så vi inte behöver 

tala om det varje 

gång 

 

finns ingen som har varit här…ja, två gånger kanske de har varit, ja, men då ska man hålla på 

och instruera precis vad de ska göra, men det, de skulle veta egentligen vad de ska göra 

egentligen, det skulle de veta mer alltså, att de vet att de ska städa och det skulle man inte 

behöva instruera dem egentligen (Nr4) 

__________________________________ 

 

A: ja, vi får tala om, att det här ska göras, ni ska dammsuga här, och golven ska torkas här och 

golvet i köket och mattorna i köket ska dammsugas ordentligt, för det, de städar ju inte alla rum 

här, sovrummet står vi för själva, för det tycker vi inte, det gör vi för det mesta.  

B: de borde veta detta /…/ har de inte ett papper på hur de ska göra? (Nr4) 

 

 Viktigt med 

flexibilitet utifrån 

dagsform 

Vill ha inflytande 

så jag kan byta en 

planerad insats 

mot en annan 

H. eeh, tror du att du skulle få bestämma det, eller, att byta insats  mot någonting. 

I. ja ja, byta städning mot eeh… promenad… 

H. promenad till exempel. Om du tillfälligt skulle vilja byta så.  

I: ja 

H. vilket inflytande tror du att skulle kunna ha över det? 

I: det vet jag ju inte. Men det skulle jag ju definitivt vilja ha. Det inflytandet.(nr7) 

_________________ 

I: och en sån där sak, att handla, det kan ju hända att man själv har varit och handlat, och då 

behöver jag ju inte tiden till det, men det innebär ju inte att man ska sitta av en timme här, för 

det då, utan det kan man använda till något annat va, tycker jag. (nr7) 
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 ** Viktigt att de 

frågar mig hur jag 

tycker och känner 

H: Vad är viktigt för dig att ha inflytande just när man sätter sig ner och planerar hur 

hemtjänsten ska? 

I. ja, då tycker jag det viktigaste är att de lyssnar (betonat) på mig. Och inte ser omgivningen, 

eller hurdant jag har det här, utan att de ser hur jag känner mig. Jag kanske ser pigg ut, men hur 

är jag invärtes? Det är ju det de ska gå efter. Vad jag tycker och känner. 

H: mm. Hur ska de ta reda på det? 

I: ja, de ska ju fråga mig och det är ju det enda. (nr 5) 

 

  Duscha när jag 

känner för att 

duscha, inte när 

det står i 

planeringen 

I. jag vill duscha när jag känner för att duscha, och ungefär var fjärde dag så blir mitt hår så 

himlens dåligt, du vet det ser ut som om det vore flötigt, men det är det inte men, det blir ju lite 

bättre då när jag tvättar det, och då är det klart att jag duschar ju då istället för att stå över 

tvättfat och plaska. 

H: mm, på vilket sätt 

I: och det tar ju inte lång stund 

H: nej 

I: men jag vill ju att någon ska vara där, i och med att det blir, nu har jag ju ett par mattor där på 

golvet så det går ju rätt bra.  

H: mm, tycker du att du får bestämma det då: att nu vill jag duscha idag. 

I: nej, jag vill inte ha klocka på det (pekar på schemat där det står dusch en gång i veckan på 

onsdagar). Jag kanske vill duscha där (pekar på en annan dag i schemat), jag kanske vill duscha 

där (pekar på ytterligare annan dag i schemat) sen skiter jag i det ett par dagar och så vill jag 
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duscha där (pekar på schemat) och sen även på söndagar kan jag duscha, skrattar, om du förstår 

vad jag menar. Jag måste bestämma. Jag tar inte lång tid på mig att duscha. 

H. tycker du att du får bestämma det då då? 

I: nej, de kommer ju flickorna du vet, så står det på deras mobiltelefon dusch. Ja, men jag vill 

inte duscha idag, jag duschade igår. Jaha. (nr6) 

  Bestämma vem 

som ger stöd vid 

p-adl   

Inte ha stöd av 

några grabbar 

eller skitungar på 

18 år på toaletten 

H. jag tänker lite sådär också, du har ju lite hjälp, eller du har ju hjälp med din personliga 

omvårdnad,  

I, mm mm 

H, lite inne på toaletten och sånt här 

I;  mm mm 

H: är det viktigt för dig att det är just viss personal som kommer eller spelar det ingen roll vem 

som kommer till dig? 

I, nej, nej 

H, nej 

I, jag tar emot dem. 

H, ja 

I (maken inflikar: du vill ju helst att det inte är några grabbar som kommer) ja det är, ja men det 

är ju inget att bry sig om skratt… (nr3) 

_____________________ 

I; och det är ju underdelen att tvätta det så, sån där lite skitunge på 18 år, det är ju retligt tycker 

jag (nr3) 
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  Jag säger till så vi 

anpassa utifrån 

min dagsform 

I: ja det var att när NN kom så skulle vi åkt och handlat upp till a6 då men jag kände att jag 

orkar inte, jag sa till NN att nej, jag är inte så pigg, sa jag. Ja, men då städar jag istället idag då, 

så är det gjort sa NN. Alltså då var ju hon flexibel om du förstår och vände på det hela då. (nr1) 

 

  Mer flexibelt med 

rambeslut 

H. tycker du att det är skillnad nu när du har rambeslut jämfört med innan när du hade fått 

städning så och så många minuter och du får social kontakt så och så många minuter, tycker du 

att det blivit någon skillnad nu med rambeslut? 

I: ja det är väl lite mer flexibelt uppfattar jag det som, att man kan ändra på nåt, att det inte är 

tvunget att det är si och så, som nu då idag när det inte blev då, så NN säger att vi städer då så 

är det gjort och då är ju hon flexibel, liksom att (nr1) 

 ** Det ligger inte i 

deras arbete, det 

finns inte med på 

listan 

I: men de följer ju inte med mig ut och går. 

H: mm 

I: än. För det ligger inte i deras arbete. 

H. det finns inte med… 

I. nej det finns inte med på den listan.  Så därför så… (Nr 5) 

 ** Det ingick inte i 

planen 

H. om det skulle vara någon gång, nu vet jag ju inte om det har hänt, men om vi tänker att, säg 

att de kommer och det är torsdag och det är dags att handla men så har din dotter varit och 

handlat åt dig precis eller någonting, 

I. ja 

H. eem, ,vad tror du, skulle det gått att göra något annat då den tiden, eller? 
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I: du jag frågade ju det en gång, om de kunde ta en promenad, lite längre, men det ingick inte i 

deras plan där. 

H. att vara ute och promenera? 

I: nej, utan det var till att handla! (nr5) 

 Inte så viktigt 

med 

självbestämmande 

Inte så viktigt 

med 

självbestämmande 

- Vill bli styrd 

H: när jag tänker på de här begreppen inflytande och självbestämmande så tänker jag kanske att 

inflytande då kan man vara med och påverka litegrann man är delaktig i vad som ska göras och 

så men självbestämmande då tänker jag att man är mer liksom: det är jag som bestämmer hur 

det ska vara. Vad tycker du om den beskrivningen? 

I: Nej, men det, det , det tycker jag inte ska behöva… tyst nej. Så det. Tyst. Så… 

H: är det inte så viktigt för dig att bestämma? 

I: nej det är det inte. Även om jag hade det förr, vadheterdet, när jag jobbade och så, fick jag ju 

bestämma H: ja, men nu när du har hemtjänst hur tänker du kring det då? 

I: Ja, tyst, jag tycker det är mest skönt att de kommer hit, vadheterdet, och tittar till ett lite 

grann, och pratar lite grann och så (nr2) 

I: nää, men jag är ju lite grann så att jag vill bli styrd då, så vadheterdet, så att jag tar det gärna 

som det kommer, (nr2) 

H: Hur tycker du att du kan påverka vad de ska hjälpa dig med? 

I: jaa, jag har inte så stora krav på att jag behöver ha hjälp, (nr2) 

H: när det gäller det här med städningen, så bor ju du på en enplansvilla så här, men har ni 

pratat om vad det är de ska hjälpa dig med att städa, om det är dammsugning och golv eller om 

det är… 
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I: Nej, där har de fått fria händer och göra (nr2) 

 ** Inte så viktigt att 

bestämma över 

tiden 

H. ja. Tycker du det är viktigt att ha inflytande över hur dags de ska komma? 

I: nja…tyst…jag tycker inte det spelar så stor roll…tyst (nr5) 

___________________ 

H. ja. Är det viktigt för dig att bestämma just tiden när ni ska gå och handla? 

I: nej, det är det inte för det…tyst… middagen den kan jag ju äta närsomhelst och laga 

närsomhelst (nr5) 

______________ 

H: det här om man är van att duscha på morgonen eller kvällen, är det, spelar det… 

I: nej, det är inte viktigt för mig. Det är som jag fick duscha imorse här, det är ju helt ok, kanske 

denna dagen, ja, det spelar ingen roll. (nr7) 

 ** Inte funderat över 

vad som är viktigt 

H: Vad tycker du (betonat) är viktigt just för dig (betonat) att få bestämma om när hemtjänsten 

ska hjälpa dig? 

I. Jag vet inte vad jag ska svara på det…skrattar… (nr3) 

 

  Att de kommer H: ja, men om vi funderar lite mer om när hemtjänsten kommer till dig här på dagarna. Är det 

något som är viktigt att du bestämmer över eller säger att såhär vill jag att ni gör? 

I: Eeh, nej, nej, men att de kommer hit vill jag ju att de sätter sig och pratar lite grann och det, 

det… tyst… men i regel har de ju brått till nästa plats så att det blir ju att… 

H: mmm 

I: men just det här att de kommer (betoning) det, det uppskattar jag. 
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I: just det här att de kommer och man pratar lite grann, det blir kanske inte så möe, men, just att 

de kommer (nr2) 

 

 


